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Belediye Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Bireysel Kariyer Planlaması Arasındaki İlişki: Sakarya
Büyükşehir Belediyesi Örneği
Doç. Dr. Aydın YILMAZER
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Özet
Yerel yönetimler kapsamında hizmet üreten belediyeler, hizmet sektöründe önemli bir işleve sahiptir.
Belediyeler, öncelikle insan odaklı emek yoğun bir sektördür. Dolayısıyla, belediyelerin başarı düzeyi
insan kaynağına bağlı olarak değişmektedir. Son yıllarda başta siyasi rekabet olmak üzere belediyeler
arasında rekabetin artması sonucu, nitelikli insan kaynağına olan gereksinim daha da artmaya
başlamıştır. Ancak, nitelikli insan kaynağını belediyelerde tutabilmek ve kuruma katkısını artırabilmek
için insan kaynakları bölümüne önemli görevler düşmektedir. Bu görevler arasında çalışanların kariyer
planlamasına destek sağlamak ön sıralarda gelmektedir. Çünkü nitelikli çalışanları kurumda
tutabilmek için kariyer planlama bir gerekliliktir. Çalışanların kariyer planlaması yapılırken göz önünde
bulundurulması gereken özelliklerin başında hizmet için uygun kişilik özelliklileri gelmektedir. İş ve
hizmet işine uygun kişilik özelliklerini taşımayan çalışanların kuruma katkı sağlaması, yeteneklerini
geliştirme, belediyelerde kalıcı olması mümkün değildir.
Bu çalışmada, belediye çalışanlarının belli kişilik özellikleri ile bireysel kariyer planlama eğilimleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 267 belediye çalışanından anket yöntemi ile veriler
toplanmıştır. Kişilik özelliklerinden sadece iki özellik; dışa dönüklük ve duygusal tutarlılık özelliklerinin,
kariyer planlaması üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, kariyer planlamanın, dışa
dönüklük özelliği yönünde pozitif ilişki, duygusal tutarlılık özelliği yönünde negatif ve anlamlı ilişki
olduğu tespitine varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Belediye çalışanları, kariyer planlama, kişilik özellikleri.
The Relationship between the Personality Charteristics of Municipality Employees and Individual
Career Planning: The Case of Sakarya Metropolitan Municipality
Abstract
Municipalities producing services within the scope of local governments have an important function
in the service sector. Municipalities are a labor-intensive sector focused primarily on people.
Therefore, the success level of municipalities varies depending on human resources. In recent years,
as a result of the increase in competition among municipalities, especially in political competition,
the need for qualified human resources has started to increase. However, in order to keep qualified
human resources in municipalities and to increase its contribution to the institution, human
resources department has important duties. Among these tasks, providing support to the career
planning of employees comes first. Because career planning is a necessity to keep qualified
employees in the institution. Personnel characteristics that are appropriate for the service are the
most important features that should be taken into consideration in the career planning of the
employees. It is not possible for the employees who do not have the personality characteristics
suitable for the job and service business to contribute to the organization, to develop their skills and
to be permanent in the municipalities.
In this study, it is aimed to investigate the relationship between certain personality traits of
municipal employees and individual career planning tendencies. Data were collected by survey
method from 267 municipal employees. Only two traits; the effects of extroversion and emotional
consistency on career planning were investigated. As a result of the study, it was found that career
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planning had a positive relationship with extroversion and negative and significant relationship with
emotional consistency.
Key words: Municipality employees, career planning, personality traits.

GİRİŞ
Günümüzde çevresel faktörler dikkate alındığında, değişimin hızla artması, küreselleşmenin etkisi ile
geleceğe ilişkin gelişmelerin doğru olarak tahmin edilememesi, teknolojinin hızlı gelişmesi gibi
nedenler rekabetçi ortamın yapı değiştirmesine neden olmuştur. Bu rekabetçi düzen içinde kişilerin
ve örgütlerin başarılı olabilmesi için entelektüel insangücü sermaye birikiminin yüksek olmasını
gerektirir. Bu, başarının sağlanması için örgütün insan kaynağının etkin ve verimli çalıştırılmasını
zorunlu kılar. Aynı zamanda çalışanların da örgütten beklentileri artmış ve bu doğrultuda çalışma
anlayışı değişmiştir. Çalışanlar açısından, sadece verilen işin yapılması yerine, kendini sürekli
geliştirmesi, yenilemesi, kariyerinde ilerlemesi ve eğitilmesi daha önemli hale gelmiştir. Hangi sektör
olursa olsun çalışanlar, mesleki itibari ile iyi bir konumda olabilmeleri ve istedikleri ücreti
kazanabilmeleri için bilgi birikimini, yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu da örgütlerde iyi
bir kariyer planlaması ile mümkün olabilir Kariyer planlaması, örgütte sürekli bir öz değerlendirme ve
hedef belirleme süreci olarak ifade edilebilir. Örgütler çalıştırdıkları personellerini göz önünde
bulundurarak insan kaynağı planlamasını yaparlar. Bunların en önemlisi ise bireysel kariyer
planlamasıdır. Öte yandan iş ve faaliyetlerin verimli ve etkin yapılmasında, kişilik ile bireysel kariyer
planlaması arasındaki uyum çok büyük önem arz etmektedir. Bireylerarası kişilik farklılıkları, çalışacak
olan sektörün ve iş kolunun seçiminde önemli olup, bireylerin arzu ettikleri meslekleri seçmeleri,
kariyer memnuniyetinin de olumlu olarak etkileyecektir. Dolaysıyla, bireysel kariyer planlaması
dışında tüm sektörlerde bireylerin kişilik faktörünü her zaman göz önünde bulundurmak bir
zorunluluktur. Çünkü kişilik, bireylerin, yaşamlarında önemli olduğu kadar iş yaşamında da önemlidir.
Diğer bir ifadeyle kişilik insan yaşamının tüm evresinde uyumsal bir araç olarak her zaman önem arz
eder. Bütün bu hususlar ışığında bu çalışmada kamu adına hizmet sektöründe önemli bir yeri olan ve
binlerce insanın istihdam edildiği belediyelerde bireysel kariyer planlaması ile kişilik olgusu arasındaki
ilişki incelenmiştir. Çünkü kişilik özelliklerine uygun kariyer planlaması yapan çalışanların görev
yaptıkları alanda daha başarılı oldukları ve daha motiveli çalıştıkları düşünülmektedir.
1. KİŞİLİK KAVRAMI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Kişilik kavramı davranış bilimleri ve insan kaynakları yönetimi açısından birçok boyutta ele alınan
önemli bir konudur. Davranış bilimleri disiplini kapsamında çalışan davranışlarını daha iyi anlama,
çalışan davranışlarının çalışma hayatı ile birlikte değişimini analiz etme ve yorumlama, kurum ve
çalışan davranışı arasındaki etkileşimi inceleme imkânını sunması açısından kişilik konusu, kurum
yöneticileri tarafından üzerinde durulması gereken bir alandır (Aytaç, 2001). İnsan kaynakları
yönetimi açısından ise çalışanların işin niteliklerine uygunluğunun sınanması, kariyer planlama, beceri
ve beklentilerini karşılama potansiyelinin tespit edilebilmesi açısından kişilik konusu önemli rol
oynamaktadır.
İnsanoğlunun kişilik yapısının karmaşık ve çok farklı bakış açıları tarafından ele alınmasından dolayı bu
kavram üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir. Kavramın günlük
kullanımında bazı insanlar kişiliği, sosyal başarı ile ilişkilendirerek, popüler bir kişiliği olmak ya da çok
kişilikli biri olmak şeklinde ele almaktadırlar. Psikologlar kişiliği, insanın tüm psikolojik sisteminin
büyüme ve gelişmesini ifade eden bir kavram olarak değerlendirmektedirler (Robbins, 2012: 134).
Akademisyenler ise farklı kuramsal temeller aracılığıyla kişiliği ele almaktadır (Luthans, 2010: 125). Bu
durumda kişiliği tanımlamak zorlaşmaktadır. Bununla birlikte literatür incelendiğinde yaygın
kullanılan kişilik tanımlarından bahsetmek mümkündür. Bu kapsamda kişilik; ”bireyi diğerlerinden
ayıran nispeten kalıcı özellikler ve eğilimlerdir‘’ (Veccohio, 1988: 85) veya ”bireyler tarafından
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sergilenen özgün ve nispeten sabit davranış, düşünce ve duygu kalıbıdır‘’ (Greenberg, 1999: 40)
şeklinde tanımlanabilir.
Bu tanımlardan hareketle kişilik; kalıtımsal, çevresel, eğitimsel, aile yapısı, fiziksel ve zihinsel gibi
temel faktörlerle etkileşimli ve nispeten bu özelliklerinin de bir sonucu olan, belli ölçüde özgün ve
tutarlı duygu, düşünce ve davranış kalıbı şeklinde tanımlanabilir. Bu bakımdan kişilik özellikleri bir
bakıma bireyi özgün kılan ve bireyin yoğunlukla sergilediği davranışlarına verilen isim olarak ifade
edilebilir.
Bireylerin sergileyebileceği kişilik özellikleri ise; sakin, açık yürekli, iddiacı, neşeli, sabırlı, sabırsız,
telaşlı, rekabetçi, umursamaz, nazik, kaba, içe dönük, hırslı, hareketli, durgun, çekingen gibi binlerce
kelime den oluşan sıfatlarla ifade edilebilmektedir. Bireylerin kişiliklerini açıklamak amacıyla binlerce
kelimenin kullanıldığı ünlü Webster’s Sözlüğüne bakarak bunu kolaylıkla görebiliriz. Bu kelimelerin
benzer olanları birleştirildiğinde, 5 birbirinden ayrı 171 tane farklı kişilik belirten liste ortaya
çıkmaktadır. Daha sonra bu 171 kişilik özelliği gelişmiş bir takım teknikler kullanılarak daraltılmış ve
“Kişiliğin Beş Temel Boyutu’’ ortaya çıkarılmıştır (İlhan, 2009). Dışa dönüklük; Bu boyutla ilgili bazı
temel özellikler, iddialı ve girişken olma, sosyal olma, enerjik olma, güçlü iletişim ve konuşkan olma
şeklinde sıralanır. Duygusal tutarlılık; Bireyin sinirli olup olamaması kendine güven derecesi iyimser
ve kötümser olması, sıkılgan olması ve endişeli olması gibi özellikler bu boyutun kapsamındadır.
Uyumluluk; Uyumlu bireyler arkadaşça davranırlar, birlikte severler, kibardırlar, hoşgörü sınırları
geniştir, güven vericidirler ve yumuşak kalplidirler. Sorumluluk; Azimli olma, güvenilir olma, başarı
kazanma güdüsü kuvvetli, dikkatli, temkinli, sorumluluğun bilincinde, planlı ve programlı olma gibi
özellikler bu boyutun içinde yer alır. Açıklık; Bu boyut, kültürlü olma, meraklı olma, orijinal fikirlere
sahip olma, sanatsal düşünme, geniş düşünceli, zeki olma, hayal gücü kuvvetli olma gibi genellikle
entelektüel özellikleri bünyesinde toplamaktadır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013).
Kişilik özellikleri kişileri diğer insanlardan farklı kılar. Dolaysıyla kişiliğin ayırt edici özelliği
bulunmaktadır. Kişiliğin ayırt edici olması bireyi özgün kılan eğilim ve davranış kalıplarını ifade
etmektedir. Kişiler zaman zaman benzer davranışlar sergilemelerine rağmen kendilerini özgün kılan
birtakım özelliklere sahiptirler ve bu durum kişileri diğer kişilerden farklılaşmasını sağlamaktadır. Bu
farklılığın temelinde ise bireylerin sergiledikleri davranış eğilimlerinin yoğunluğu ve sıklığı yer
almaktadır (Buchanan ve Huczynski, 1997: 136-137).
2. KARİYER VE KARİYER PLANLAMA KAVRAMI
Kariyer, kişinin seçtiği bir meslekte ilerleme kaydetmesi o meslekte bulunduğu sürece tecrübe
kazanması ve yeteneklerini geliştirmesidir (Bayraktaroğlu, 2003: 117). Yani kariyer, bir kişinin iş
etkinlikleri, işteki davranışlar ve davranışların sonucunda oluşan tutumlar, benimsenen değerler ve
hayatı boyunca amaç edindiği faaliyetler toplamıdır (Bernard’ın, 2003: 194). Kısaca kariyer;
hedeflerinizin, yapmak istediklerinizin toplamıdır. İş hayatında, en yakından, en uzak noktaya kadar
belirlenen amaçların bütünü kişinin kariyeridir. Kariyer; alınan eğitimler ile bireyin kendini kişisel ve
mesleki olarak geliştirme sürecinin tamamıdır. Kariyer; sonu olan bir süreç değildir. Tüm iş hayatı
boyunca yapılanlar ve planlamalar bu sürece dâhildir. Kariyer planlaması iş hayatına atılmadan okul
yıllarında yapılandırmaya başlanması gereken bir süreçtir. Planlama yapmak, sürecin ilk adımıdır.
Yapılan planlar, planlama yapan kişiyi tüm kariyer hayatı boyunca taşımayabilir. Bunun nedeni kariyer
planlarının, ebeveyn etkisi, imkânlar, sosyal ve ekonomik değişimlerden etkileniyor olmasıdır. Mutlu
bir iş yaşamı, iyi bir gelecek isteği, bireylerin oluşturacağı bu planın ayrıntılarında gizlidir. Bundan
dolayı seçilen mesleğin ve dolayısıyla yapılan planın bireyleri, sosyal ve kişisel olarak tatmin ediyor
olması gerekir.
Kariyer planlama, kişinin kendisindeki mevcut bilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak; güçlü ve
geliştirilmesi gereken taraflarını ortaya çıkarması; bilgi, beceri ve ilgilerine göre kariyer beklenti ve
hedeflerini kesinleştirerek bu hedeflere nasıl erişebileceği ile ilgili hareket planlarını geliştirmesidir”
(İbiş, 2011:8). “Kariyer planlama; çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları
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arasında uyumlu olan en faydalı ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir”
(Gürel, 2010: 12).
Bireysel kariyer planlama ise, çalışanların örgütte kendisine bir kariyer yolu seçerek, kariyer
amaçlarını ve bu amaçları gerçekleştireceği araçları belirleme sürecidir. Kariyer planlaması hem
çalışanı hem kurumu etkiler. Her ne kadar kişi bu planın alıcısı ve uygulayıcısı olsa da kurumun
desteklemesi önemlidir ve gereklidir (Can, vd., 2001). Bireysel kariyer planlama, odak noktası olarak
işten çok bireyi ele alır ve bireyin hedeflerinin ve yeteneklerinin neler olduğunu ifade eden bir
araştırmadır. Bu tür bir araştırma, çalışanın yeteneklerinin neler olduğunu tespit ettikten sonra bu
yetenekleri geliştirebilmekte, aynı zamanda işletme içi ve işletme dışı durumları meydana
getirmektedir. Kariyer hususunda karar verme bireylerin hayatlarında büyük önem arz etmektedir.
Bireyin seçmiş olduğu veya olacağı kariyer hayatı boyunca iş alanındaki başarısını ve tatminini,
başarısı sonucunda elde edeceği para kazancını, bu sayede nerede yaşayacağını ve hatta hobilerine
dahi etken olacaktır (Aydemir, 1995: 29). Kariyer planlaması, her ne kadar bireysel odaklı
görünüyorsa da, çalışanların kurumda yükselebileceği konumların planını yapmak, seçenekleri
sunmak ve bu doğrultuda eğitim ve gelişmeye tabi tutmak, tek başına yapabileceği şeyler ve
alabileceği kararlar değildir. Kurumlarda, çalışanlara bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı
olmalıdır (Aytaç, 1997: 21). Kurum açısından kariyer planlaması, kurumun, insangücü gereksinimini
karşılamak amacıyla hedefler, planlar ve stratejiler ortaya koyup uygulamasının yanında; çalışanların
da kariyer beklentilerini dikkate alıp bunlara ulaşmalarını sağlayan düzenlemeler yapma olgusudur.
Kariyer planlaması sayesinde bireyler ve örgütler, kısa, orta ve uzun vadelerdeki hedeflerine göre
kendilerini görmek istedikleri yere karar verirler. Bu kapsamda karşılaşacakları fırsatları amaçları
neticesinde değerlendirerek, bir karara varırlar ve bu sayede hedeflerine daha emin adımlarla
yönelebilmektedirler. Bireysel Kariyer Planlaması, hedeflerini bilen, kendini tanıyan kişiler için kişilere
eksik yönlerini görebilme ve bu yönlerini güçlendirme fırsatı sunmaktadır. Bireyler açısından fayda
sağlayan kariyer planlama örgütler için de örgütteki çalışanlarını tanıyabilme, onlara moral ve
motivasyon sağlayabilme, beklentilerini anlama ve beklentileri ölçüsünde cevap verebilme fırsatı
vermektedir (Özden, 2002).
Kurumlar çalışanları için gerekli olan ilerleme mesleki yetenek geliştirme, kariyerinde yükselme alt
yapılarını inşa eden kurumlar ya da işletmeler bu kurumsal durumları sayesinde, gerek kamu gerekse
özel sektör işletmesi olsun, kurumu daha da çekici hale getirerek, genç ve dinamik çalışanları kuruma
çekmede, memnun bir çalışan portföyü oluşturarak kaliteli personelin de kurumda kalmasını
sağlamada başarılı olacaktır (Kozak, 1994). Çalışanlar kurumlarda hep aynı düzeyde ve kademede
kalmayı arzu etmemekte, yaşamları boyunca iyi koşullara sahip olmayı istemektedir. Daha iyi yaşam
ve çalışma düzeyine kavuşmak için terfi ile özdeş daha yüksek ücret elde etmek, tüm çalışanların
beklentileri arasındadır. Tabiki bu beklentilerin yerine gelmesi için kişi bulunduğu kurumda ilerlemeyi,
terfi etmeyi istemesi gerekir. Bu da kişinin kişilik özellikleri ile doğrudan ilgilidir. Diğer bir ifadeyle,
kişinin sahip olduğu kişilik özelliklerinin kariyer planlama yönünde önemli bir etkisi ve ilişkisi
bulunmaktadır (Bingöl, 2003).
3. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KARİYER PLANLAMA İLİŞKİSİ
Kişilerin kem kişilik özellikleri hem de belirli davranışları sergiledikleri kariyer değerleri yerine
getirdikleri işleri ya da mevcut meslekleri açısından birer motivasyon aracı durumundadırlar. Kişilerin
kendilerini ve ilgi duydukları alanları ifade etme biçimi olarak da şekillendirebileceği, kariyer tercihi ve
kariyer düzenlemesi bireyin kişiliğinin bir uzantısı; sahip olduğu özelliklerin bir iş olarak ifade bulmuş
halidir ( bkz. Holland, 1973 akt. Sharf 2013). Larson vd. (2002)’ne göre kişilik ve özellikleri, bireylerin
meslek tercihi, iş tatmini ve kariyer geçişi gibi mesleki davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Schein’e
göre, kariyer değerleri ve çalışılan iş ile çalışma ortamı arasında uyum ilişkisi olduğunda olumlu
kariyer çıktıları elde edebilecektir (akt. Feldman ve Bolino, 1996). Coetzee ve Schreuder
çalışmalarında (2002), kişilik ve kariyer değerleri arasında ilişki olduğu takdirde, kişilik türlerinin belirli
kariyer değerleri için öngörücü tahmin unsuru olarak değerlendirilebileceklerini ileri sürmüşlerdir.
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Yapılan bir araştırmada, Schein’in (2007), kariyer değerleri ile kişilik arasında bir ilişki olduğu
görülmüş ve özel kariyer değerlerinin belirli kişilik özelliklerine sahip olması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır (akt. Coetzee ve Schreuder, 2002). Barrick vd. (2003)’nin beş büyük faktör kuramı ile
meslek türleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, girişimcilik kariyer değeri ile kişilik
boyutlarından dışadönüklük arasında ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Gine Bayram vd.’nin (2012),
kariyer değerlerini açıklamada kişiliğin etkisi üzerine öğrenciler ile gerçekleştirdikleri bir çalışmada,
teknik/fonksiyonel haricindeki tüm kariyer değerlerinde kişilik özelliklerinin açıklayıcı bir faktör
olduğu ile ilgili bulgulara ulaşmışlardır (Şeyhanlıoğlu, 2018).
4. ARAŞTIRMA
4.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Sakarya Büyükşehir Belediye çalışanlarının belli kişilik özellikleri ile bireysel
kariyer planlama eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
4.2. Araştırmanın Önemi
Yerel yönetimlerde önemli bir yere sahip olan belediyelerin başarısında çalışanların yeri çok
önemlidir. Belediyeler hizmet sektöründe öncelikle insan odaklı emek yoğun bir sektörde mal ve ya
hizmet üreten diğer kurumlar gibi toplumun istek ve beklentilerini karşılamayı amaç edinmiş
kurumlardır. Dolayısıyla, belediyelerin hizmet başarı düzeyi insan kaynağına bağlı olarak
değişebilmektedir. Son yıllarda başta siyasi rekabet olmak üzere belediyeler arasında hizmet
rekabetinin artması sonucu, nitelikli insan kaynağına olan gereksinim daha da artmaya başlamıştır.
Nitelikli insan kaynağını belediyelerde tutabilmek ve kuruma katkısını artırabilmek için insan
kaynakları bölümüne önemli görevler düşmektedir. Bu görevler arasında çalışanların kariyer
planlamasına destek sağlamak ön sıralarda gelmektedir. Bu amaçla, belediye çalışanlarının kişilik
özellikleri ve kariyer planlamalarının nasıl bir profil sergiledikleri önem arz etmekte ve ilgi, merak
konusu olmaktadır.
4.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırmanın evreni, uygulama kolaylığı zaman ve maliyetler dikkate alınarak çalışmanın kapsamı
daraltılmış ve “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çalışanları” ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla araştırma
örnek kütlesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanları oluşturmaktadır ve elde edilen veriler ile
sınırlıdır. Araştırmanın ana kütlesini, Büyükşehir belediyesinde yaklaşık 1150 kadrolu işçi ve memur
çalışanıdır. Tesadüfi örneklem yöntemine göre belirlenen araştırma grubuna 360 kişiye anket
ulaştırılmış ve geri dönen anket sayısı 267 dir. Örneklem büyüklüğü n=267, çalışma evreni N=1150
temsil edecek büyüklüktedir. Araştırma %95 güven aralığında yapılmıştır. Çalışanların kişilik
özelliklerini ölçmek için ise ölçek Goldberg (1990) tarafından beş büyük kişilik faktörü ölçeğinden
geliştirilmiştir. Beş boyuttan oluşan ölçek araştırmamızda iki boyutu olan “dışa dönüklük ve “duygusal
tutarlılık” boyutları kullanılmıştır. Araştırmada Cronbach alfa katsayısı 0.82 olarak saptanmıştır. Her
bir boyut 10’ar ifadeden oluşmaktadır. Tabak vd. (2010) çalışmalarında Cronbach alfa güvenirlilik
katsayısı 0.79 ve Şeyhanlıoğlu, (2018) çalışmasında ise 0.66 ile 0.86 aralığında hesaplanmıştır.
Araştırmada kariyer planlamasını ölçmek için Rottinghaus vd. (2005) tarafından geliştirilen “kariyer
geleceği ölçeği kullanılmıştır. Bireysel kariyer planlamasına ilişkin ölçüm aracının geliştirilmesinde,
geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ve başka çalışmalarda da atıf almış olması, ölçeğin
kullanılmasından dolayı Rottinghaus vd. (2005) arkadaşları çalışması önemli bir örnektir.(bkz, kalafat,
2012). Ölçek; “kariyer uyumluluğu”, “kariyer iyimserliği” ve “iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi”
olarak üç boyuttan ve 25 ifadeden oluşmaktadır (Kalafat, 2012). Araştırmada beşli Likert tipi ölçek
kullanılmış olup katılıyorumdan, hiç katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Cronbach alfa
katsayısı ise 0.87 olarak saptanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda bu ölçeğin Cronbach alfa değeri
0.55 ile 0.90 arasında bulunmuştur (Şeyhanlıoğlu, 2018). Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin
aşağıdaki özellikleri taşıdığı varsayılmıştır.
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Araştırma örnekleminin evreni tam olarak temsil ettiği düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan büyükşehir belediyesi çalışanlarının verdikleri bilgilerin doğru olduğu
varsayılmaktadır.
Araştırma sonuçlarına katılımcıların ve uygulama ortamına kontrol dışı faktörlerin düşük
düzeyde de olsa etki etmiş olabileceği kabul edilmektedir.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının ölçülmek istenen özellikleri doğru olarak
ölçülebileceği kabul edilmiştir.

4.4. Araştırma Bulguları
Tablo.1. Araştırma örnekleminin departmanlara (bölümlere) göre dağılımı
Bölümler

Örneklem

Çalışanlar

(n)

(%)

İnsan kaynakları bölümü

9

(3,4)

Muhasebe bölümü

11

(4,0)

Yazı işleri bölümü

10

(3,7)

İmar hizmetleri bölümü

13

(4,5)

Fen hizmetleri bölümü

57

(21,5)

Ulaşım hizmetleri bölümü

65

(24,5)

Güvenlik hizmetleri bölümü

21

(7,5)

Satın alma hizmetleri bölümü

11

(4,0)

Medya ve tanıtım bölümü

9

(3,4)

Teknik hizmetleri bölümü

61

(23,5)

Toplam

267

(100)

Tablo 1’deki araştırma örnekleminin bölümlere göre dağılımına bakıldığında belediyelerde yoğun
olarak personel ulaşım hizmetleri (24,5), teknik hizmetler (23,5) ve fen hizmetleri (21,5) bölümlerinde
çalışmaktadır. Bu durum belediyelerde yoğun olarak işgücü bulundurulan bölümler ulaşım, teknik ve
fen hizmetleridir.

Tablo.2. Araştırma örneklemine ait demografik bilgiler
Bağımsız Değişkenler

Frekans

Yüzde

Bağımsız

Frekans

Yüzde

(n)

(%)

Değişkenler

(n)

(%)

Yaş

Cinsiyet

24 ve altı

21

(8.0)

Kadın

37

(14,0)

25-31

69

(25.5)

Erkek

230

(86.0)

32-38

68

(26.0)

Eğitim durumu

39-45

86

(32.0)

İlkokul

9

(3.5)

46 ve yukarı

23

(8.5)

Ortaokul

29

(11.0)
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Medeni durum
Evli

208

(78.0)

Bekâr

59

(22.0)

Lise ve meslek
lisesi

160

(60.0)

Ön lisans, lisans
ve üstü

69

(25.5)

1-5 yıl

26

(9.5)

İş
hayatında
çalışma süresi

Şuandaki Büyükşehir
belediyesinde çalışma
süresi
1-5 yıl

23

(8.6)

6-10 yıl

101

(37.8)

6-10 yıl

145

(54.3)

11-15 yıl

68

(25.5)

11-15 yıl

53

(19.9)

16-20 yıl

28

(10.7)

16 yıl ve yukarısı

46

(17.2)

21 yıl ve üzeri

44

(16.5)

Toplam

267

(100)

267

(100)

Toplam

Tablo ‘2 de görüldüğü üzere ankete cevap verenlerin %86’sı erkeklerden oluşmakta, %14’ü
bayanlardan oluşmaktadır. %83.5’i 25-45 yaş aralığında bulunmakta, %78’i evli görünmekte, %85,5’i
lise ve üniversite düzeyinde görülmektedir. Çalışma süreleri bakımında ise, yaklaşık %74,2’si 6-15
yıldır büyükşehir belediyesinde çalıştığı, toplam çalışma sürelerine bakıldığında ise %50 den fazlası 15
yılın üzerinde çalışan personellerin olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo.3. Kişilik Özellikleri ile Bireysel Kariyer planlama ilişkisi
Ort.

S.S.

1

2

3

4

1.Uyum

3.78

1.07

-

2.İyimserlik

3.62

1.04

.69**

-

3.Bilgi

3.67

0.96

.73**

.69**

-

4.Dışa dönüklük

3.64

1.03

.59**

.52**

.67**

-

5.Duygusal tutarlılık

2.48

0.92

-.47**

-.57**

-.62**

-.63**

**0.01 anlamlılık düzeyinde n=267
Tablo 3’de korelasyon analizi sonucu, literatürde ve diğer araştırmalar da belirtildiği şeklide kişilik
boyutu olarak dışa dönüklük ile kariyer planlama boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişik
bulunmaktadır. Bunun yanında duygusal tutarsızlık ile kariyer planlama boyutları arasında negatif
yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre dışa dönüklük ile kariyer uyumluluğu r=0.69**, dışa
dönüklük ile kariyer iyimserliği r=0.52** ve dışa dönüklük ile iş piyasalarına ilişkin bilgi r=
0.67**arasında da yüksek düzeyde pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu söylenebilir. Öte yandan
tablo3’de diğer kişilik boyutlarında duygusal tutarlılık ile kariyer planlama boyutları arasında negatif
yönde anlamlı bir ilişik tespit edilmiştir. Buna göre, duygusal tutarlılık ile kariyer uyum arasında r=.47**, duygusal tutarlılık ile kariyer iyimserliği arasında r=-.57** düzeyinde ve duygusal tutarlılık ile iş
piyasalarına ilişkin algılanan bilgi arasında r=-.63** düzeyinde anlamlı lakin negatif yönde bir ilişik
bulunmaktadır.
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Tablo.4. Departmanlar ile Kariyer Planlama Boyutlarına İlişkin Anova Testi

Uyum

İyimserlik

Bilgi

Karelerin
toplamı

Df

Ortalamanın
karesi

F

Sig

6.237

7

1.137

2.628

0.026**

Gruplar içinde

125.148

238

0.547

Toplam

129.765

269

2.683

7

0.613

1.349

0.039**

Gruplar içinde

129.347

238

0.482

Toplam

137.873

269

Gruplar arasında

13.224

7

2.542

3.645

0.002**

Gruplar içinde

176.657

238

0.734

Toplam

179.156

269

Gruplar arasında

Gruplar arasında

Tablo 4’de anova testinin sonuçları gözükmektedir. Bu sonuçlara göre, kariyer planlama boyutlarının
departmanlara göre (P<0.05) farklılık göstermektedir. Bu farklılığın kaynağı hizmet üreten belediye
departmanlarındaki çalışanların kariyer planları ve beklentileri arasındaki farklı görüşlerinden
kaynaklanmadır. Örneğin, insan kaynakları departmanında çalışanların kariyer plan ve beklentileri ile
fen hizmetlerdeki çalışanların kariyer planlama ve beklentileri farklılık göstermektedir.

Tablo.5. Cinsiyet ile Kariyer Planma Boyutlarına İlişkin T-Testi
Varyansın eşitliği için Ortalamaların eşitliği için T-Testi
levene’nin testi

Uyum

Eşit*

F

S.g

T

Df

Sig.

14.085

0.000*

2.884

272

0.032

2.741

284.941

0.005**

2,654

272

0.009

2.745

274.217

0.010**

3.415

272

0.006

3421

262.912

0.002**

Eşit değil**
İyimserlik

Eşit*

17.648

0.000*

Eşit değil**
Bilgi

Eşit*
Eşit değil**

18.274

0.000*

*varyansın eşit varsayıldığında, ** varyansın eşit olmadığı varsayıldığında.
Tablo 5 deki T testi sonuçlarına göre, kariyer planlama boyutlarının (uyum, iyimserlik ve bilgi) cinsiyet
değişkenine göre farklılık göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, erkek kadın belediye çalışanları açısından
kariyer planlama boyutlarında farklılık olduğu söylenebilir (P<0.05).
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Tablo.6. Medeni Durum ile Kariyer Planlama Boyutlarına İlişkin T-Testi
Varyansın eşitliği için Ortalamaların eşitliği için T-Testi
levene’nin testi

Uyum

Eşit*

F

S.g

t

Df

Sig.

7.452

0.080*

3.864

272

0.002

3.471

244.201

0.005**

2,658

272

0.014

2.594

247.117

0.017**

2.854

272

0.016

2.657

232.612

0.012**

Eşit değil**
İyimserlik

Eşit*

3.753

0.009*

Eşit değil**
Bilgi

Eşit*

9.689

0.045*

Eşit değil**

*varyansın eşit varsayıldığında, ** varyansın eşit olmadığı varsayıldığında.

Tablo 6 daki T testi sonuçlarına göre, kariyer planlama boyutlarının (uyum, iyimserlik ve bilgi) medeni
durum değişkenine göre farklılık göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, bekâr ve evli çalışanlar açısından
kariyer planlama boyutlarında farklılık olduğu söylenebilir (P<0.05).

Tablo.7. Eğitim Durumu ile Kariyer Planlama Boyutlarına İlişkin Anova Testi

Uyum

İyimserlik

Bilgi

Karelerin
toplamı

Df

Ortalamanın
karesi

F

Sig

3.237

5

1.234

1.638

0.228**

Gruplar içinde

128.128

247

0.343

Toplam

137.775

292

1.613

5

0.413

0.349

0.371**

Gruplar içinde

171.367

247

0.632

Toplam

142.873

292

7.244

5

1.537

1.546

0.102**

Gruplar içinde

186.697

247

0.768

Toplam

139.116

292

Gruplar arasında

Gruplar arasında

Gruplar arasında

Tablo 7’de anova testinin sonuçları gözükmektedir. Bu sonuçlara göre, kariyer planlama boyutlarının
eğitim durumuna göre (P<0.05) farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle belediye çalışanlarını
için eğitim durumunun kariyer planlama ile bağlantısı söz konusu değildir.
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Tablo.8. Yaş, Çalışma Süresi ve Belediyede Çalışma Süresi ile Kariyer Planlama Boyutlarına İlişkisi
Ort.

S.S.

1

2

3

4

5

1.Uyum

3.78

0.97

-

2.İyimserlik

3.62

1.12

.69

-

3.Bilgi

3.67

1.27

.73

.59

-

4.Yaş

35.7

-

-.132**

-.213**

-.138**

-

5.Çalışma süresi

15.4

-

-.167

-.184**

-.172**

-.442

-

6.Belediyede
çalışma yılı

10.9

-

-.248**

-.324**

-.374**

-.374

-.372

Tablo 8 deki korelasyon analizi sonuçlarına göre, kariyer planlama boyutlarının (uyum, iyimserlik ve
bilgi) örnekleme katılanların yaşı, çalışma süresi ve belediyede çalışma yılı arasında anlamlı fakat
negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, yaş ile kariyer uyumluluğu r=-.132, yaş ile iyimserlik
r=-.213, yaş ile bilgi r=-.138 arasında negatif yönde ve anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir
ifadeyle yaşın kariyer planlama boyutları ile anlamlı bir ilişkisi fakat negatif yönde olduğudur. Negatif
yönde olmanın anlamı yaş ilerledikçe kariyer yapma isteğinin azaldığı ifade edilmektedir.
Yine Tablo 8’deki korelasyon analizi sonuçlarına göre, çalışma süreleri ile kariyer uyumluluğu r=-.167,
çalışma süreleri ile iyimserlik r=-.184, çalışma süreleri ile bilgi r=-.172 arasında negatif yönde ve
anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Ve son olarak Tablo 8’deki korelasyon analizi sonuçlarına göre,
belediyede çalışma süreleri ile kariyer uyumluluğu r=-.248, belediyede çalışma süreleri ile iyimserlik
r=-.324, belediyede çalışma süreleri ile bilgi r=-.374 arasında negatif yönde ve anlamlı ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Örnekleme katılan çalışanların çalışma sürelerine bakıldığında büyük bir kısmı 10 yıl
ve üzeri çalışan bireyler olduğu anlaşılmaktadır. Uzun süre aynı kurumda çalışan bir bireyler kariyer
planlama eğiliminin daha düşük olması kendilerini sahip oldukları pozisyonda güvende hissediyor
olmalarından kaynaklanıyor denilebilir.

Tablo 9’da Kullanılan Ölçeklerin İç Tutarlık Sonuçları
Ölçek

Ölçek Boyutları

N

Madde
Sayısı

Kişilik özellikleri iki
boyutu

Kariyer
boyutları

Madde
Ort.

Cronbach
Alfa

267

20

3.06

0.82

Dışa Dönüklük

267

10

3.64

0.86

Duygusal Tutarlılık

267

10

2.48

0.78

267

25

3.69

0.87

Uyum

267

11

3.78

0.89

İyimserlik

267

11

3.62

0.87

Bilgi

267

3

3.67

0.85

planlama

Tablo 9’a bakıldığında, kullanılan ölçeklere ilişkin anketteki ifadelerin madde sayısı, aritmetik
ortalaması ve alfa değeri belirtilmiştir. Buna göre kişilik özelliklerine ait dışa dönük boyutu 10 madde,
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ortalaması 3.64 ve alfa değeri 0.86 gözükürken, duygusal tutarlılık boyutu 10 madde, ortalaması 2.48
ve alfa değeri 0.78 olarak tespit edilmiştir. Kariyer planlamaya ait uyum boyutu 11 madde, ortalaması
3.78 ve alfa değer 0.89 çıkmışken, iyimserlik boyutu 11 madde, 3.62 ortalaması ve 0.87 alfa değeri
çıkmıştır. Son olarak iş piyasalarına ilişkin bilgi boyutu, 3 madde, ortalaması 3.67 ve alfa değeri 0.85
olarak tespit edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen en önemli bulgulardan birisi, kişilik özelliklerini gruplayarak boyut halinde
ifade edilen dışa dönüklük ve duygusal tutarlılık boyutu ile kariyer planlama boyutu birbirleriyle ilişkili
olduğu korelasyon analizleri ile görülmesidir. Çalışmanın sonucunda, kariyer planlamanın, dışa
dönüklük özelliği yönünde pozitif ilişki, duygusal tutarlılık özelliği yönünde negatif ve anlamlı ilişki
olduğu tespitine varılmıştır. Bu araştırma hem yurt dışında hem de yurt içinde gerçekleştirilen
araştırmalara benzer sonuçlar vermesi, araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmaktadır
Araştırmada çıkan diğer sonuçlar ise şöyledir; yaşın kariyer planlama boyutları ile anlamlı bir ilişkisi
fakat negatif yönde olduğudur. Negatif yönde olmanın anlamı yaş ilerledikçe kariyer yapma isteğinin
azaldığı ifade edilmektedir. Gine, örnekleme katılan çalışanların çalışma sürelerine bakıldığında büyük
bir kısmı 10 yıl ve üzeri çalışan bireyler olduğu anlaşılmaktadır. Uzun süre aynı kurumda çalışan
bireyler kariyer planlama eğiliminin daha düşük olması kendilerini sahip oldukları pozisyonda
güvende hissediyor olmalarından kaynaklanıyor denilebilir. Cinsiyet ve medeni duruma göre T testi
sonuçları ise, kariyer planlama boyutlarının (uyum, iyimserlik ve bilgi) medeni durum değişkenine
göre farklılık göstermektedir. Başka bir ifadeyle, bekâr ve evli çalışanlar açısından kariyer planlama
boyutlarında farklılık olduğu söylenebilir (P<0.05). Kariyer planlama boyutlarının (uyum, iyimserlik ve
bilgi) medeni durum değişkenine göre farklılık göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, bekâr ve evli
çalışanlar açısından kariyer planlama boyutlarında farklılık olduğu söylenebilir (P<0.05). Anova
testinin sonuçlarına göre, kariyer planlama boyutlarının eğitim durumuna göre (P<0.05) farklılık
göstermediği ve kariyer planlama boyutlarının departmanlara göre ise, (P<0.05) farklılık gösterdiği
anlaşılmıştır. Bu farklılığın kaynağı hizmet üreten belediye departmanlarındaki çalışanların kariyer
planları ve beklentileri arasındaki farklı görüşlerinden kaynaklanmadır. Örneğin, insan kaynakları
departmanında çalışanların kariyer plan ve beklentileri ile fen hizmetlerdeki çalışanların kariyer
planlama ve beklentileri farklılık göstermektedir.
Yapılan literatür taramasında konuyla ilgili farklı sektörlerde hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmaların
yapıldığı anlaşılmıştır (bkz. Roney ve oztin, 2007; Richardson, 2009;Briscoe vd., 2006; Onay ve
Ataseven, 2010; Zel, 2001; Şeyhanşıoğlu, 2018). Fakat, insana hizmet noktasına çok önemli bir yere
sahip olan ve insan odaklı hizmet üreten belediyelerde bu konular ile ilgili araştırmaların yapılmadığı
görülmüştür. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçların başta belediye yöneticilerine ve
bu alanda yapacak araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma bir büyükşehir
belediyesinde ve sınırlı bir araştırma grubu üzerinde yapılmıştır. Ülkemizde benzer araştırmaların
farklı sektörlerde ve geniş bir örneklem grubu ile yapılması, konunun derinlemesine anlaşılması
açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, kişilik özellikleriyle kariyer planlama etkileşimi gelişimi halen
devam etmektedir. Bundan sonra düşünülen araştırmalarda kişilik özelliklerini kapsayan tüm
boyutlarıyla incelenmesi, kişilik kariyer planlama arasındaki etkileşiminin farklı boyutlarda
açıklanmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Telkin Yönteminde Yabancı Dil Eğitimi Aşamaları
Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞI
Genelkurmay Başkanlığı, Ortadoğu Şubesi

Özet
Telkin Yöntemi, yabancı dil eğitimi esnasında kişilerde öğrenmeye karşı bulunan olumsuz düşünceleri
ve önyargıları en aza indirerek istenilen seviyede başarı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda
yöntemin amacı yabancı dil eğitiminde motivasyonu ve konsantrasyonu en üst seviyeye getirip
algılama kapasitesini artırarak öğrenmeyi kolay bir şekilde gerçekleştirmektir. Yönteme göre yabancı
dil eğitimi verilen sınıfın eğitim için uygun olması ayrıca görsel ve işitsel materyaller ile desteklenmesi
gerekir. Bununla birlikte, yabancı dil eğitiminin tek taraflı olmadığı eğitim esnasında öğretmenin ve
öğrencinin aktif olması istenilen başarının elde edilmesinde büyük rol oynamaktadır ayrıca sözcük
bilgisinin yabancı dil eğitiminde önemli bir rol oynadığı öğrenilen sözcüklerin sınıf içerisinde diyalog
içerisinde kullanılmasının dil öğrenimine katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Telkin Yöntemi Bulgar
psikiyatrist Georgi Lozanov (ö.2012) tarafından 1960 senesinde ortaya çıkarılmıştır. Yöntem
1970’lerde Batı dünyasının ilgisini çekmiş ve yabancı dil eğitiminde kullanılmaya başlanmıştır. Bu
bağlamda çalışmada Telkin yönteminin tanımı ve yabancı dil eğitimi aşamalarında yöntemin
uygulanması hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Telkin Yöntemi, Lozanov, Dil eğitimi.
Stages of Foreign Language Education in Suggestopedia Method
Abstract
The Suggestopedia Method aims to achieve the desired level of success by minimizing the negative
thoughts and prejudices against learning in people during foreign language education. In this context,
the aim of the method is to realize learning in an easy way by maximizing motivation and
concentration in foreign language education and increasing the perception capacity. According to the
method, the foreign language education class should be suitable for education and supported with
visual and auditory materials. However, it is stated that foreign language education is not unilateral,
and that the teacher and the student are active during the education plays a major role in achieving
the desired success. In addition, it is stated that vocabulary knowledge plays an important role in
foreign language education and that using the learned words in dialogue in the classroom will
contribute to language learning. The Suggestopedia method was discovered in 1960 by Bulgarian
psychiatrist Georgi Lozanov (d.2012). The method attracted the attention of the Western world in
the 1970s and began to be used in foreign language education. In this context, the definition of the
Suggestopedia method and the implementation of the method in foreign language education stages
are given.
Keywords: Suggestopedia Method, Lozanov, Language Education.

GİRİŞ
Telkin Yöntemi, İngilizce Suggestion (Telkin) ve Pedagogy (Eğitim) kelimelerinden meydana
gelmektedir. Yöntem esas olarak motivasyona, yüksek konsantrasyona ve algılama kapasitesini
artırma amacında olup insan beyninin en etkili şekilde öğrenmesini hedeflemektedir. Yöntemin
eğitim görüşü ise bilgiyi öğrenmek isteyen kişiler ile öğrencilere rahat ve uygun bir ortamda dil eğitimi
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vermektir. Ayrıca öğrencilerin eğitime kapalı halde bulunan öğrenme algılarına erişerek, beynin her
iki lob’unu bir ahenk içerisinde çalıştırıp insanlara bilgiyi en kolay şekilde aktarmaktır. Psikoloji,
psikiyatri ve birçok alanda uzman ve aynı zamanda psikoterapist olan Bulgar bilim adamı Lozanov
hızlandırılmış öğrenmenin ve Telkin Yöntemi (Suggestopedia)’nın kurucusu olarak bilinmektedir.
Georgi Lozanov 22 Temmuz 1926 yılında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da dünyaya gelmiş ve 6 Mayıs
2012 tarihinde Bulgaristan’ın Sliven şehrinde hayatını kaybetmiştir. Telkin Yöntemi (Suggestopedia)
Bulgar psikiyatr Prof. Dr. Georgi Lozanov’un 1960’lı yıllarda ortaya çıkardığı, modern dil öğretim
yöntemlerinden birisi olarak kabul edilir. Bu yöntem, Bulgaristan, Rusya, Macaristan ve Almanya gibi
Doğu Avrupa ülkelerinde kullanılmış ve daha sonra 1970’li yıllarda Batı’da fark edilmiş ve bu sayede
ABD, İngiltere, Kanada ve Fransa gibi ülkelerde bu yöntemin uygulanması için kurulan enstitülerde
çalışmalar yapılmış ve eğitimler verilmiştir (Freeman, 1986: 72).
Yeni bir bilgi öğrenme aşamasında önyargılarımız ve psikolojik engellerimiz nedeniyle öğrenme
isteğimiz olumsuz şekilde etkilenmektedir. Ayrıca kendimizi sınırlayarak bilgiyi öğrenemeyeceğimiz
düşüncesi nedeniyle öğrenme kapasitemizi istenilen seviyeye çıkarmakta zorluk çekmekteyiz zaten
beynimizin %5 ile %10’luk kısmını kullanabilmekteyiz bu kısıtlı kullanıma ek olarak öğrenmeye karşı
geliştirdiğimiz bariyerler ve önyargıları kaldırmamız gerekir. Ancak bu sayede daha rahat öğrenebiliriz
(Lozanov, 1978: 23).
İnsan beyninin potansiyeli ile ilgili yapılan araştırmalara göre, insan zihninin öğrenmeye açık olduğu,
ancak önyargılardan kurtulup iyi eğitilip yönlendirilirse potansiyelini en üst seviyede kullanabileceği
ve birçok bilgiyi daha kolay bir şekilde öğrenebileceği ortaya konmuştur. Bu bağlamda bilim adamları,
insanların kendilerini olumsuz yönde etkileyen psikolojik engelleri kırmaları halinde öğrenme
potansiyellerini açığa çıkararak ihtiyaç duydukları bilgileri daha kolay bir şekilde öğrenebileceklerini
yaptıkları çeşitli gözlemlerle ve uygulamalarla imkân dâhilinde olduğunu ispatlamışlardır. Ayrıca
insanların algısı yüksek ve öğrenmeye açık bir zihne sahip oldukları ve aynı zamanda insan vücudunun
sağ ve sol beyin lobları ile uyum içerisinde hareket edebilmektedir. İnsan beyninde bulunan lobların
farklı görevleri bulunmaktadır. Beynin sol tarafı analitik ve mantık işlevlerini yerine getirirken sağ
tarafı ise yaratıcılık, içgüdüler ve düş kurma faaliyetlerinden sorumludur. Telkin yönteminin amacı
insanlarda bulunan anlamsız korkulardan olan kendini etkisiz görme, başarısızlık duygusu gibi
düşünceleri kontrol etmeyi ve bu sayede insanların içinde bulundukları kozayı kırıp, engelleri ve
olumsuz düşünceleri aşıp yeteneklerimizi ortaya çıkarıp öğrenmemizi kolaylaştırmaktır. Lozanov’un
Telkin yöntemi olarak ortaya çıkardığı öğrenme yöntemi ile insanların öğrenmeye kapalı olan
bölgelerine ulaşarak bu noktaları harekete geçirip beynin sağ ve sol lobları arasında uyumlu bir
bağlantı kurarak insanların öğrenmek istedikleri bilgileri daha rahat ve zevkli bir şekilde öğrenmelerini
sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca bu yönteme göre eğer insan beyni olumsuz engellemeler ile
karşılaşmaz, rahat ve uygun bir ortamda eğitim alırsa birçok bilgiyi rahatlıkla anlayıp kayıt altına
alacağı belirtilmiştir çünkü müzik öğrencileri rahatlatıp yabancı dili öğrenmeye olumlu katkı
sağlamaktadır. Bu bağlamda iki saat sürecek olan yabancı dil eğitimi dersinde öğrencilere müzik
eşliğinde 120 ile 150 kadar cümleyi yazıp okuyabilmeleri ve bu kelimelerle ilgili dilbilgisi kurallarını
rahat bir şekilde öğrenebilmişlerdir. Bununla birlikte 2 saatlik yabancı dil dersi alan öğrenciler daha
önce hiç bilmedikleri yabancı dili belli bir seviyede öğrenmişlerdir (Ostrander,1998:50-52).
1.TELKİN YÖNTEMİNDE ÖĞRENME AŞAMALARI
Telkin yönteminde herhangi bir bilgiyi veya dersi öğretmeye başlamadan önce bazı öğrenme
aşamalarının öğrencilere uygulanması gerekir. Öncelikle rahatlama egzersizi uygulanır amaç vücuttaki
gerginliğin azaltılması, kasların rahatlayıp gevşemesi ve öğrenme öncesi dikkati toplamaktır. İkinci
evre psikolojik rahatlama ve gevşeme aşamasıdır. Bu evrede gevşeme egzersizleri bittikten sonra
kendini telkin ederek gevşeme ve zihni öğrenmeye hazırlama faaliyetidir. Bir diğer aşama ise bilgiyi
öğrenme ve hatırlamanın verdiği zevk ve isteğe duyulan arzudur. Bu aşamada insan bilgiyi
zorlanmadan algılayıp öğrenebilecek bir zekâya sahibim diyerek bilgiyi öğrenmesi mümkün değildir.
Bu aşamada düşüncelerin zihin ve bilinçaltıyla koordineli bir bağ ve iletişim kurup bilgileri zevk ve
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istekle hatırlaması gerekir. Bu sayede öğrenme süreci daha hızlı bir şekilde gerçekleşir bu aşamada
önemli olan kişinin kendini öğrenmeye telkin etmesi ve hazır hale getirmesidir. Son aşama ise
tempolu bir şekilde nefes almaktır bu egzersizin amacı nefes alıp verme kontrolünü öğreterek zihin ile
beden arasındaki ritimleri kontrol edip yavaşlatmaktır. Bu egzersiz heyecan anında veya kaygı
durumlarında nefes almayı öğreterek kişiyi öğrenmeye hazırlamaktadır. Lozanov tarafından ortaya
konulan Telkin yöntemi uygulamaları ve ilkeleri Bulgaristan’da 1976 yılından itibaren 17 devlet
okulunda öğrencilere ders öğretmek için kullanılmıştır. Ayrıca bu yöntem yavaş öğrenen öğrenciler ile
hasta çocuklara da uygulanmış ve olumlu neticeler elde edilmiştir. Telkin yöntemi ile elde edilen
başarılı sonuçlar Askeri kanadın ilgisini çekmiş yöntemin ilke ve esasları askeri okullarda
uygulanmıştır. Bulgar ordusu bu hızlı öğrenme tekniğini okuma yazma bilmeyen acemi erler, modern
askeri teçhizatlar ile silahların kullanılması ve bunlarla ilgili teknik bilgilerin hızlı bir şekilde
kavranılabilmesi amacıyla askeri personele de bu yöntem sayesinde ihtiyaç duydukları bilgiler
öğretilmiştir (Celce, 1991: 3-4).
1.1.Telkin Yönteminde Öğretmenin Hedefleri
Telkin Yönteminde Öğretmenin Yabancı Dil eğitimindeki amaçları; bu yöntemde öğretmenlerin amacı
öğrencilerin öğrenmeye başladıkları yabancı dil ile iletişime geçme süresini hızlandırarak en kısa
sürede konuşmalarını ve kendilerini rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek
için öncelikle öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı geliştirdikleri olumsuz düşünceleri ve
önyargıları telkin yoluyla giderip öğrencileri olumlu yönde motive etmektir. Öğretmen, bunu
gerçekleştirmek için öncelikle öğrencileri zihinsel olarak hazırlayarak olumsuz düşüncelerini bir
kenara bırakmalarını ister. Bununla birlikte öğretmen, öğrencilerine fark ettirmeden onların
bilinçaltını harekete geçirerek öğrenmelerine yardımcı olur. Telkin Yönteminde öğretmen müzik
orkestrasını yöneten bir maestro şefi öğrenciler ise orkestrayı oluşturan öğelerdir. Maestro şefi
orkestrayı ne kadar iyi yönetirse orkestra üyeleri o kadar başarılı olur. Bu bağlamda öğretmenin
sınıftaki öğrencileri çok iyi şekilde yönlendirmesi ve öğrencilerine güven telkin etmesi gerekir
(Lozanov, 1978: 84).
1.2.Telkin Yönteminde Öğretmen ve Öğrencilerin Rolleri
Telkin Yönteminde Öğretmen ve Öğrencilerin yapması gerekenler; Ders esnasında Öğretmen sınıfı
yöneten, öğrencilere hal ve hareketleriyle güven aşılayan ve öğrencilerin kendisine saygı duyup
dediklerini uygulamaları yöntemin uygulanmasını ve sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Bu
bağlamda öğrenciler öğretmenlerine saygı duyup güvendikten sonra derse daha fazla katılıp soru
sorarak ve düşüncelerini açıklayarak çekingenlikten kurtulmuş olurlar. Yabancı dil eğitiminde
öğrencilerin mümkün olduğu kadar öğrendikleri yabancı dili ders esnasında öğretmen ile
konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri gerekir. Öğretmeninde, öğrencilerin yabancı dilde konuşurken
yaptıkları gramer hatalarının hepsine müdahale etmeyerek esnek davranması ve hataları anında
düzeltmek yerine ders sonrası doğrusunu söylemesi gerekir. Bununla birlikte öğretmenin asıl gayesi
öğrencilerin günlük hayatta konuşabilecekleri yabancı dil öğrenme sürecini sağlamaktır. Ayrıca
öğretmenin, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı zihinlerinde oluşturdukları önyargıları ve
olumsuz düşünceleri ortadan kaldırması gerekir (Lozanov, 1978: 85).
1.3.Telkin Yönteminde Eğitim Aşamaları
Telkin yönteminde ders işlenen sınıf, geniş ve rahattır. Öğretilen yabancı dilin gramer kurallarını
içeren posterler, öğrencilerin çevresel öğrenme algılarından faydalanmak için duvarlara asılıdır.
Posterler haftada birkaç defa güncellenir bu sayede öğrencilerin dikkati ve öğrenme istekleri canlı
tutulur monotonluk ortadan kaldırılır. Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde kendilerine isimler ve
meslekler seçerek ders boyunca bu yeni kimlikleri için biyografiler oluşturup bunları sınıfta yabancı
dili kullanarak derse katılırlar buradaki amaç her mesleğin kendine özgü ifadelerin olmasıdır ve bu
ifadelerin öğrenciler tarafından kullanılarak kelime haznelerine yeni sözcükler kazandırmaktır.
Öğrencilere verilen çalışma notları öğrendikleri yabancı dilde yazılmış diyaloglardan oluşmaktadır.
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Yabancı dil ile yazılan diyalogla birlikte öğrencilerin konuştuğu anadillerinde tercümeleri de bulunur.
Bununla birlikte metin içerisinde yer alan yeni sözcükler ile gramer kuralları koyu olarak gösterilir.
Öğretmen sesi az seviyede duyulan klasik müzik eşliğinde yabancı dilde yazılan diyalogu öğrencilere
okur. Bu durum Telkin yönteminin ilk esas aşaması olan kavrama evresidir amaç öğrencilere
diyalogun içeriğiyle ilgili ön giriş yapmaktır. Diğer aşama ise Aktif dinleme evresidir. Bu evrede
öğretmen diyalogu okurken sesini müziğe göre ayarlayarak müzikle uyum içerinde tonlamalar yapar
bu sayede öğrencilerin zihni öğrenmeye açık hale getirilir ve aynı zamanda beynin sol ve sağ
yarımküreleri faal hale getirilir. Öğretmenin okuduğu yabancı dilde yazılmış diyalogu öğrenciler
dikkatlice takip edip eş zamanlı olarak anadilde yapılmış tercümesini de kontrol ederler. Daha sonraki
aşama olan Pasif dinleme evresinde öğretmen yabancı dilde yazılmış diyalogu müziğin ritmine
uymadan normal bir şekilde okur ve bu esnada öğrenciler öğretmeni sadece dinlerler. Bu yöntemde
öğrencilere verilen ödevlerin yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra diyalogu okuyup çalışmaları
istenir. Diyalogun öğrenciler tarafından yatmadan önce ve sabah okunmasının istenmesinin sebebi bu
zamanlarda insan beyninin öğrenmeye en uygun dönemde olmasından kaynaklanmasıdır. Telkin
yönteminin İkinci esas aşaması ise etkinleştirme evresidir. Bu evrede öğrencilerin istenilen yabancı
dili öğrenmelerine imkân sağlayacak farklı etkinlikler yapılır. Bu etkinlikler oyunlar, şarkılar, soru
cevap alıştırmaları ile drama şeklindedir. Bu faaliyetlerin amacı öğrencilerin öğrendiği yabancı dili
pratik olarak kullanmaları ve bu sayede dili daha etkin bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Çünkü yabancı dil eğitimindeki en önemli hatalardan birisi sadece teorik üzerine eğitim yapılarak
bilgilerin kullanılmamasıdır. Bu yöntemde etkinliklerin yapılmasının nedeni öğrencilere pratik yapma
olanağı sağlanarak öğrenilen yabancı dilin kalıcı olması hedeflenmektedir (Lozanov, 1978: 86).

1.4.Eğitim ve Öğrenim Sürecinin Bazı Özellikleri
Telkin yönteminde öğretmenin öğrencileri derse hazırlama aşaması: Bu evrede öğretmen tek tek
bütün öğrencileri ile öğrettiği yabancı dil ile iletişime geçer. Öğrenciler iletişimin ilk safhalarında
birkaç sözcükle karşılık verirler. Konuşma ilerledikçe öğrenciler daha çok kelime kullanarak diyalogu
ilerletirler. Ayrıca öğretmen, öğrencilerine diyalog esnasında ve her koşulda kendilerine
güvenmelerini ve geçmişte yaşamış oldukları olumsuz olayları unutmalarını çünkü geçmişte kalmanın
kendilerini başarısız kılacağını ve geçmişi değiştirmenin imkânsız olduğunu ancak geçmişten ders
çıkararak gelecekte aynı hataları tekrarlamamaları gerektiğini belirtir. Olumsuz düşünceleri
zihinlerinden atmaları ve bunların yerine kendilerini motive ederek öğrenebilirim, yabancı dili
konuşabilirim gibi olumlu yönde düşünmeleri gerektiğini ifade eder. Bununla birlikte öğretmen,
öğrencilerine yabancı dili konuşmada ve öğrenmede ısrarcı, istekli olmaları gerektiğini ancak bu
sayede başarı sağlayabileceklerini belirtir. Öğrencilerin yabancı dili öğrenirken kesinlikle bıkmamaları
hevesli, inançlı olmalarını ve ayrıca yabancı dili konuşmak için arzulu, inançlı, heyecanlı, içten
istemeleri gerektiğini vurgular. Bununla birlikte yabancı dil konuşurken şüphe içinde, kendine
güvenmeden ve hata yapma düşünce ile hareket edilmemesi gerektiğini ancak bu şekilde rahat bir
şekilde iletişime geçmenin mümkün olabileceğini belirtir (Lozanov, 1978: 87).
1.5.Öğrencilerin Olumsuz Duygularını Kontrol Etme
Öğrencilerin önyargılarını olumsuz düşünce ve duygularını kontrol altına alma; Bu yöntemin esas
amacı, öğrencilerin düşünce yapısı ve olumsuz duygularıyla ilgilenmektedir. Yöntemin en önemli
prensiplerinden birisi; öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleridir eğer bu iki durum
sağlanırsa öğrencilerin yabancı dil öğrenmek için çok fazla çaba harcamalarına gerek kalmayacağı ve
dil öğreniminin daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğidir. Bu yöntemde, öğrencilerin dil öğrenmeye
karşı geliştirdikleri psikolojik engellerin ve önyargıların, telkin sayesinde ortadan kaldırılmasının
mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yabancı dil öğrenen öğrencilerin maruz kaldıkları bir diğer
olumsuz durum ise kendilerini yetersiz hissetmeleri ve çevrelerinden gelen olumsuz engellemelerdir.
Örneğin; yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilere ‘Yabancı dil öğrenmek senin ne işine yarayacak?’
‘Sen istesen de yabancı dil konuşamazsın’ gibi olumsuz söylemler öğrencileri negatif etkileyerek
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öğrenme isteklerini kırar. Bu bağlamda Telkin yöntemi bu gibi olumsuz söylemlerin hiçbir değerinin
olmadığını çünkü bu tip olumsuz yönlendirmelerin yabancı dil öğrenme üzerinde hiçbir negatif
etkisinin olmadığını çünkü bu söylemlerin insanları başarılı veya başarısız yapmada bir etkisinin
olmayacağını belirtir. Başarının ancak çalışma, istek ve inançla elde edilebileceği belirtilmiştir
(Ostrander 1998: 55).

1.6.Dil ve Sözcük Becerisi
Telkin yönteminde sözcük bilgisine büyük önem verilmiştir çünkü yabancı dil konuşmada çok sayıda
kelime bilme sayesinde daha akıcı konuşmanın gerçekleşebileceği öngörülmüştür. Dilbilgisi kaideleri,
en az şekilde öğrenciyi sıkmadan ve yabancı dili konuşmaya yönelik kurallar öğretilmektedir.
Yöntemin amacı öğrencilerin öğrenme isteklerini dilbilgisi kuralları yerine yabancı dili konuşma
faaliyetlerine yönlendirerek daha kısa sürede öğrenebilecekleridir. Bu yöntemde karşılıklı konuşma ve
iletişim kurma esas amaçtır. Bu bağlamda öğrencilerin ders boyunca sadece yabancı dilde
konuşmaları istenir. Ayrıca, yabancı dilde yazılan metinleri okumak, kompozisyonlar yazmak ve
öğretmenin okuduğu metni dinlemek gibi faaliyetlerde göz ardı edilmez. Ders esnasında öğretmen
işlenen yabancı dilde yazılmış metinlerin daha iyi anlaşılması için tercümesini yapar ihtiyaç duyulması
halinde anadil kullanılır. Fakat derslerde ilerleme kaydedildikçe anadil kullanımı en aza indirilir bunun
amacı öğrencilerin yabancı dili kullanıp pratik yapmalarına ortam sağlamaktır. Klasik bir ölçme tekniği
olan, rahat sınıf düzenine uymayan ve öğrencileri pasif bir hale getirip ezbere zorlayan yazılı sınav
kesinlikle yapılmaz. Bunun yerine Telkin yönteminde öğrencilerin sınıf içinde derse katılıp yabancı
dilde konuşmaları, kelime haznelerinin seviyesi ve kendilerini ifade etmeleri gibi kriterler
değerlendirmede büyük rol oynamaktadır. Öğretmen, öğrencilerin yabancı dil konuşurken yaptıkları
hataları nazik ve yumuşak bir ses tonuyla düzeltir. Bu sayede öğretmen, öğrencilerin kaygısını ve
çekingenliklerini bir nebze olsun azaltır öğrencilerde hata yapmaktan endişe etmeden rahatça
yabancı dili konuşmaya devam ederler. Öğrenciler hata yapma korkusunun öğretmenleri tarafından
normal bir durum olarak karşılandığını görünce kendilerini konuşurken daha özgür hissetmeleri
onların daha rahat konuşmalarını sağlayacak bu sayede, hata yapma korkusundan kurtulan öğrenciler
öğrenme ve konuşma potansiyellerinin seviyesini fark edeceklerdir. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin
konuşma istekleri, motivasyonları ve cesaretleri kırılmaz. Ayrıca Telkin yönteminde her öğrenciye tek
tek değer verilerek her öğrencinin özel olduğu ve yabancı dili konuşabileceği okuyup anlayabileceği
düşüncesi öğrenciye telkin edilir. Öğretmen, öğrencilerine yabancı dil konuşurken hata yapmalarının,
endişe edilecek ve kaygılanacak bir durum olmadığını, yabancı dil öğrenilirken hata yapmanın
kendilerini doğru cevaba ulaştıracağını belirtir. Telkin yönteminde öğrenmenin en temel
prensiplerinden biriside, isteyerek, motive olarak ve severek çalışıp öğrenmektir. Sevgisiz yapılan
çalışmadan başarı elde etmenin imkânsız olduğu ancak bu sayede sonuç elde edilebileceği telkin
edilir. Bu bağlamda öğrendiği yabancı dili severek ve isteyerek konuşan öğrencide sıkılma, stres,
önyargı ve bıkkınlık duyguları olmaz bu sayede yabancı dil konuşma seviyesini ilerletmek için daha
rahat ve verimli çalışabilir. Bununla birlikte önyargılı ve istemeyerek çalışan yabancı dili öğrenip
konuşmada oldukça zorlanır ayrıca çalışmak ve konuşmak ona yük gibi gelir ve öğrenmekten bıkar.
Motivasyonu ve isteği olmadan çalışan kişi kaygılı ve gergin olur. Bu yüzden başarısız olması
kaçınılmazdır. Ayrıca belli bir çalışma disiplini oluşturmadan yapılan öğrenme süreci verimsiz olur ve
fayda sağlamaz. Ancak öğrenme arzusunun ortaya çıkması için çabalamak ve emek harcamak gerekir
çünkü çalışma isteği ve arzusu programlı çalışarak elde edilebilir. Disiplin altına alınan çalışma isteği
sayesinde başarıya ulaşmak kolaylaşır. İsteyerek ve zevk alınarak yabancı dili öğrenmek ve konuşmak
insanın yeteneklerinin farkına varmasına ve kullanmasına olanak sağlar. Bazı zor öğrenilen bilgilerin
bile sevgi ve istek sayesinde kolayca anlaşılmasına yardımcı olacağı vurgulanmıştır. Telkin yöntemine
göre isteyerek, merak ederek, keyifli bir şekilde çalışıp yabancı dil öğrenmek oldukça önemli
ilkelerden biridir. Çünkü başarı için içsel duygular olan huzur, istek ve zevk almanın çalışırken büyük
katkısının olduğu belirtilmiştir. Yabancı dil öğrenme aşamalarında karşılaşılan zorlukların engel ve can
sıkıcı olarak değerlendirilmemesi bu aşamaları geçme esnasında yapılan çalışmaları eğlendirici bir
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oyun aşama olarak görülmesi kişiyi daha fazla rahatlatıp sonuca ulaştıracağı ifade edilmiştir. Telkin
Yönteminde başarıyı elde edebilmek için iki esas prensip oldukça önemlidir. Bu prensipler, disiplinli
bir yaşam ve belli bir programa bağlı olarak ders çalışmadır. Çünkü disiplinsiz yaşam ve programsız
çalışma ile başarı elde etmek oldukça zordur disiplin ve program insana hedeflerinin olduğunu
hatırlatarak kaygıdan, can sıkıntısından, dağınıklıktan uzak tutar. Bunun aksine belli bir programı ve
hayat disiplini olmayan insanlar ise dağınık, hedefsiz ve kaygılı bir ruh haliyle bir şeyleri başarmaya
çalışıp çabalar fakat elde edeceği sonuçlar bir işine yaramaz ve başarısız olması kaçınılmazdır
(Maxwell, 1998: 24- 29).
İnsanların yapabileceği çalışmaların sınırı, kabiliyetleriyle doğru orantılıdır, fakat öğrenme limitini
severek, isteyerek ve motive olmuş şekilde çalışması belirleyebilir. Bu bağlamda en üst kapasiteye
ulaşabilmek bilgiyi kullanma becerimize bağlıdır bu durum içinde bulunduğumuz motivasyonla
doğrudan orantılıdır sahip olduğumuz bilgiyi nerede, ne zaman ve hangi koşulda kullanmayı bilirsek
başarıya ulaşmamız mümkündür (Atkinson 1968: 42). Çalışmalarımızla ilgili yapacağımız program
sayesinde işlerimizi belli bir düzen içerisinde sıraya koyar zamanı en iyi şekilde kullanmasını bilir ve bu
sayede herhangi bir aksama stres ve sıkıntı yaşamadan başarıya ulaşırız. Ayrıca program, sayesinde
çalışmalarımızı kontrol ederek her ay ne kadar bir aşama kaydettiğimizi ve öğrenme seviyemizi
ölçmemize yardım eder. Bu bağlamda başarısızlığın temel nedeni zamanın iyi kullanılmaması belli bir
disipline ve programa bağlı kalınmamasıdır. Çalışma programı, neyi ne zaman ve hangi sırada
yapmamız gerektiği konusunda bize yol gösterir. Ayrıca başarı elde etmek için en önemli işin ilk önce
yapılması huzurlu ve başarılı bir yaşam sürmek için oldukça önemlidir. Bu bağlamda hafta sonu
tatilinde olduğunuzu düşünün, Fizik sınavına pazartesi günü girmeniz gerekiyor Perşembe günü ise
Biyoloji dersinden sözlü olmanız gerekiyor ayrıca Cuma günü Tarih’ten ödevinizi bitirip teslim etmiş
olacaksınız fakat uzun zamandır okumak istediğiniz bir roman var. Bu durumda programınız ve
önceliğiniz devreye girerek size fayda sağlayacaktır. Programınızda önceliğin Fizik sınavınız, ikinci
aşamada Biyoloji sözlünüz ve son olarak Tarih ödevinizin olması gerekiyor. Ders çalışırken vereceğiniz
dinlenmelerde, okumak istediğiniz romanı okumaya fırsat bulabilirsiniz. Programlı bir şekilde çalışmak
hayatımıza yön vermemizi ve özgür hareket etmemize olanak sağlar. Öğrencilerin birçoğu program
yapmanın kendilerini kısıtlayacağını ve özgürlüklerini ortadan kaldıracağını bu yüzden sıkıcı ve
monoton bir hayat sürecekleri endişesine kapılmaktadırlar. Hâlbuki bu varsayım yanlıştır çünkü belli
bir programa göre hareket etmeyenler başarıya ulaşamaz ve istediklerini gerçekleştirmezler. Program
sayesinde daha verimli ve daha az zaman harcayarak sınavlardan daha yüksek notlar alıp başarılı
oluruz. Bu sayede sevdiğimiz faaliyetleri yapmak için daha çok zamanımız olur böylelikle zamanımızı
kontrol eder ve özgür oluruz (Rivers, 1981:88).
2.TELKİN YÖNTEMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER
2.1. Sınıfın Hazırlanması
Öğretmen, ders işlemeye uygun rahat bir sınıf ortamı hazırlar, duvarlara öğretilmek istenen yabancı
dilin konuşulduğu ülkenin tarihi yerleri ve kültürünü yansıtan resimler ile işlenecek yabancı dilin
gramer kurallarının olduğu posterler asılır. Ayrıca sınıf duvarlarında gereksiz fotoğraflar ve başka
görseller bulunmaz. Öğrenciler işleyecekleri yabancı dilde kendilerine meslekler ve adlar belirlerler.
Seçtikleri mesleğe ve isme göre hayat hikâyeleri meydana getirirler. Öğretmen, nazik ve hoş bir ses
tonu ile öğrencileri ile konuşup onları derse hazırlar ve işleyecekleri yabancı dili eğlenerek ve basit bir
şekilde öğrenip konuşabileceklerini öğrencilerine telkin eder. Daha sonra öğretmen sınıftakilere uzun
bir metin verir. Metinde yer alan kelimeler ve gramer hakkında kısa açıklamalar yaptıktan sonra klasik
müzik eşliğinde ve sesinin tonunu müziğin ritmine göre ayarlayarak metni okumaya başlar. Bu şekilde
öğretmen öğrencilerine metni daha iyi anlamaları için iki defa okur. Okuma aşaması bittikten sonra
sınıfta öğrencilere metinle ilgili sorular sorup cevaplamalarını istedikten sonra tercüme ve tekrar
faaliyetleri gerçekleştirir. Öğretmen, öğrencilerle ve öğrenciler kendi aralarında soru-cevap oyunu
oynarlar. Öğretmen, öğrencilerin yaptığı hataları kibarca düzeltir (Lozanov, 1978:89).
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2.2. Çevresel Öğrenme
Telkin yönteminde önemli bir diğer faktör çevresel öğrenme tekniğidir. Bu tekniğe göre, insanlar
etraflarında gördüklerinden etkilenip farkında olmadan bilinçaltlarına bilgileri kaydetmektedirler. Bu
bağlamda sınıfın duvarlarında öğrenilecek olan yabancı dilin gramer kurallarının yazılı olduğu
resimlerin asılı olması sayesinde gerekli bilgilerin öğrenciler tarafından öğrenileceği varsayılmaktadır.
Bununla birlikte duvarda asılı olan yabancı dil bilgisi kurallarının belli aralıklarla işlenecek konuya göre
değiştirilmesinin gerektiği bu sayede monotonluğun önüne geçileceği belirtilmiştir. Ayrıca öğrenciler
dikkat etmeseler bile çevrelerinde gördükleri bilgileri hafızalarına alırlar. Öğretmen öğreteceği
yabancı dilin gramer kurallarını ayrıntıya girmeden kısa bir şekilde yeni sözcükleri açıklar ayrıca bazı
önemli kelimeler öğrencilerin dikkatini çekmesi için koyu renkle gösterilir. Ders esnasında hafif tonda
klasik müzik eşliğinde yabancı dil metni okunur ve bazen de şarkılar söylenir. Bu yönteme göre müzik
eşliğinde öğrencilerin bilgileri daha kolay öğreneceği belirtilir. Öğretmen, öğrencilerin bilgileri
öğrenmeleri için sınıfta drama yöntemi ile ders işler. Bu yöntemde öğrencilerin hayali kimlikler
edinmelerini ve bu şekilde kendilerinden bahsetmeleri istenir. Bu sayede öğrencilerin fazla
zorlanmadan yabancı dili öğrenip konuşabilecekleri belirtilir (Lozanov, 1978:90).
2.3. Olumlu Telkin
Telkin yönteminde kullanılan bir diğer teknik olumlu telkindir. Bu yönteme göre; öğretmenin yabancı
dili, öğretirken öğrencileri motive etmesi ve sınıf içerisindeki ahengi sağlaması gerekir. Ayrıca
öğretmen, öğrencilerin öğrenme esnasında ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve düşünceleri kontrol
edip etkisiz hale getirmelerinde yardımcı olur. Öğretmen bu yardımı bazen dolaylı bazen de direkt
telkinle yapar. Direkt telkinde Öğretmen, öğrencilerine yabancı dili öğrenip konuşabileceklerini ve
başarılı olacaklarını söyler. İsterlerse başarmalarının önünde hiçbir engelin duramayacağını belirtir.
Dolaylı telkinde ise öğretmen öğrencilerin yabancı dil öğrenimi ve konuşma esnasında bazı olumsuz
düşüncelere ve önyargılara kapılacağını bilir bu nedenle öğrencilerini motive etmek için sürekli onlara
dolaylı olumlu telkinde bulunur. Bu bağlamda öğretmen, öğrencilerine yabancı dil konuşma
esnasında hata yapmalarının normal bir durum olduğunu ve hata yaptıkça yanlışlarının farkına varıp
bir diğer cümlede doğru kelimeyi kullanacaklarını belirtir. Ayrıca öğretmen rencide etmeden, kibar bir
ses tonuyla öğrencilerin hatalarını düzeltir ( Lozanov, G. 1978: 91).
2.4. Yeni Kimlik Seçme
Telkin yönteminin bir diğer önemli unsuru öğrencilerin yeni kimlik belirlemeleridir. Öğrenci yabancı
dil öğrenirken seçmiş olduğu kimliğe göre bir hayat hikâyesi oluşturarak kendini başka bir kimlikle
ifade eder. Bu bağlamda öğrenciler, seçmiş oldukları kimliğe göre hayali bir aile, yaşadıkları yer
hakkında öğrendikleri yabancı dilde konuşmaları ve kompozisyon yazmaları istenir. Öğrencilerin
kendilerini farklı bir kimlikle tanıtmaları daha rahat ve güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır.
Ayıca öğrencilerin seçmiş oldukları karaktermiş gibi hareket edip karakter hakkında bilgi vermeleri
kendilerine güvenmelerine ve yabancı dili konuşamaya motive olacakları belirtilmiştir düzeltir
(Lozanov, G. 1978: 92).
2.5. Rol Yapma
Telkin yönteminin bir diğer unsuru rol yapmaktır. Rol yapma, öğrencilerin kendi benliklerinden sıyrılıp
başka bir kimliğe geçerek o kimlikte kendilerini anlatmaları istenir. Öğrencilerin yabancı dilde
herhangi bir olayı, olumsuz bir durumu canlandırmaları istenir. Rol yapmadaki amaç öğrencilerin
kendi duygu ve düşüncelerinden arınıp bir başkasının kimliğine bürünerek onlar gibi düşünüp,
hissedip davranmaya çalışmaları, seçtikleri kimlikte hareket edip düşünmeleri ve öğrendikleri yabancı
dilde iletişim kurmaları beklenir. Bu esnada sınıfta hafif seste bir müzik çalar ve bu müzik öğrencilerin
rahat hissetmelerine imkân sağlar. Öğretmen, öğrencilerden küçük çocuklar gibi hissetmelerini ister
böylece yabancı dili daha rahat öğrenip konuşabilecekleri varsayılır. Öğrencilerden çocuklar gibi
davranmaları istenmesinin sebebi çocuklar oyun oynarken kendilerini sadece oyuna verirler. Eğer
öğrencilerde, çocuklar gibi davranıp kendilerini yabancı dil konuşmaya odaklayabilirlerse daha rahat
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ve eğlenceli bir şekilde dili konuşabileceklerdir. Bu yöntemde drama etkili bir unsurdur. Drama da
öğrencilerin hayal güçlerinin faal şekilde ortaya çıkmasını ve motive olmalarını sağlar. Bununla birlikte
rol yapmak, öğrencilerin daha özgür hareket edip düşünmelerine, yabancı dili konuşmalarına ve daha
rahat iletişim kurmalarına fayda sağlayacaktır (Lozanov, 1978:93).
2.6. İlk Aktif Dinleti
Telkin yönteminin ilk aktif dinleti unsuru anlama aşamasının ilk evresidir. Bu evrede öğretmen,
öğrencilerine yabancı dil metni ile ilgili açıklamalar yaparak metin içerisindeki gramer kuralları
hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra metni yabancı dilde okumaya başlar bu esnada, öğrencilerde
metni takip edip öğretmenlerini dinlerler. Daha sonra öğretmen hafif bir ses seviyesinde arka fonda
çalan müzikle beraber metni yabancı dilde okumaya başlar. Öğretmen sesini müziğin ritmine göre
yükseltip alçaltır bu sayede öğrencilerin anlatılan konuyu daha iyi anlamaları ve motive olmaları
hedeflenir. Öğretmen yüz mimikleri ve vücut hareketleriyle öğrencilerin algılarını etkin hale
getirmeye çalışarak öğrencilerin konuyu daha rahat anlamalarını amaçlar. Sınıf içerinde ders
esnasında arka fonda Klasik müziğin kullanılmasının nedeni öğrencilerin rahatlamaları ve işlenen
konuyu anlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir (Lozanov, 1978: 94).
2.7. İkinci Pasif Dinleti
Telkin yönteminin ikinci pasif dinleti evresinde öğrenciler, öğretmenin yabancı dil metnini normal bir
hızda okumasını isterler öğrenciler, öğretmenin okuduğu yabancı dil metnini dikkatle dinlerler bu
esnada öğretmen oturur vaziyette ve Klasik müzik eşliğinde metni okur fakat müzikle birlikte sesini
yükseltip alçaltmaz. Bu anlatımda yabancı dil metninin anlaşılması ve içeriği ön plana çıkar müzik
ikinci planda kalır öğrencilere metinle ilgili sorular sorulur ve bu aşamada soru-cevap kısmına geçilir.
Bununla birlikte, öğrencilerin yabancı dilde metinle ilgili açıklamalar yaparak sınıf içerisinde diğer
öğrencilerle görüş alışverişinde bulunmaları istenir. Bu sayede öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri,
duygu ve düşüncelerini aktarmaları ve sınıf içinde grup çalışmalarını sağlamalarıdır. Ayrıca
öğrencilerin grup çalışması sayesinde yabancı dili öğrenme ve konuşma isteklerinin artacağı
belirtilmiştir (Lozanov, 1978: 95).
2.8. İlk Etkinleştirme
Telkin yönteminin ilk etkinleştirme safhası dersin aktif kısmından biridir. Bu aşamada öğrenciler
bazen tek başına bazen de grup oluşturarak yabancı dil metnini mutlu, öfkeli, heyecanlı ve üzgün bir
şekilde farklı duygulara bürünerek okurlar. Bu bağlamda yabancı dilin farklı duygular içindeyken bile
öğrencilerin bu duyguları kontrol edebilmesi ve dikkatlerini toplayarak kendilerini yabancı dili
öğrenmeye motive edebilmeleri ve her duygu durumunda öğrenmeye kendilerini odaklamaları
hedeflenmektedir (Lozanov, 1978: 96).
2.9. Yaratıcı Adaptasyon
Telkin yönteminin yaratıcı adaptasyon aşamasında öğrencilerin öğrendikleri yabancı dil sözcüklerini
diyalog içerisinde konuşmaları için yapılan faaliyetlerdir. Bu aşamada drama, şarkı söyleme ve dans
etme gibi çeşitli etkinlikler yapmaları istenir. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin yabancı dilde
iletişim kurup konuşmaları esastır. Etkinliklerle öğrencilerin grup halinde bir araya gelerek belli bir
konu üzerinde birbirlerine soru sorup cevaplandırmaları ve bu sayede grup halinde öğrenmelerin
daha hızlı olacağı ayrıca grup halindeyken yabancı dil konuşarak kendilerini ifade edip iletişime
geçmelerinin daha kolay olacağı belirtilmektedir. Bu etkinliklerin amacı, öğrencilerin yabancı dili
öğrenip konuşmaya telkin edilmeleri ve çekingenliklerini en aza indirmektir. Ayrıca öğrencilere
empati kurma, karşıdakilerin düşüncelerine saygı duyma, tartışma kurallarını ve hoşgörülü olmayı
öğrenme kabiliyetlerini kazanmaları sağlanmaktadır. Bu bağlamda etkinlikler sayesinde öğrenme
eğlenceli ve zevkli bir hale gelmekte ve öğrencilerin hata yapma endişeleri oldukça azalmaktadır
(Lozanov, 1978: 97).
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3.TELKİN YÖNTEMİNİN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK ENGELLER
Telkin Yöntemi ile ilgili uygulamalarda bazı psikolojik engellerin öğrenmeyi olumsuz etkilediği tespit
edilmiştir, bunlar aşağıdaki başlıklar altında açıklanmıştır.
3.1.Psiko Dilbilimsel Zorluk
Yabancı dil öğrenim sürecinde ortaya çıkan zorluk büyük oranda dilin öğrenildikten sonra kullanımı ile
odaklanan akıl ve dil arasındaki ilişkidir. İnsan psikolojisine dayalı öğretim yöntemlerinden biri olan
Telkin yöntemini ortaya koyan Bulgar psikiyatrist Lozanov dil becerisindeki yavaş ve yetersiz
öğrenmenin nedenini psikolojik kaynaklı olduğunu ayrıca öğrencinin yaşadığı yapamayacağım başarılı
olamayacağım kaygı duygusunun, kendine güven duymayışından kaynaklanan psiko dilbilimsel bir
zorluk olduğunu belirtmiştir (Lozanov, 1978: 100).
3.2.Kaygı
Hakkında birçok araştırma yapılmış duygusal tepkilerden biridir. Kaygı, zihinsel, fiziksel gerginlik,
tedirginlik hissi, endişe ile kuşku duyma, hayal kırıklığı evham durumu, belirsiz ve anlaşılmaz bir korku
olarak tanımlanmıştır (Scovel, 1988: 134). İnsanlar yaşamları boyunca çok farklı kaygılar yaşarlar.
Kaygı hayatın her alanında ortaya çıktığı gibi yabancı dil öğretiminde ve öğrenim sürecinde de kaygı
olumsuz bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda yabancı dil öğreniminde, önyargılarımızı bir kenara
bırakmamız ve kaygılanmamız gerekir çünkü kaygı ve önyargı yabancı dil öğrenimimizi engeller. Kaygı
iki türlüdür. Birinci tür kaygı karakterine sahip olan kişiler her olay karşısında endişe duyar, sağlıklı
düşünemez ve her zaman kaygılanırlar. İkinci tür kaygı ise belirli olaylar karşısında bizi harekete
geçiren kaygıdır. Örneğin; yabancı dil sınavına çalışmak için bizi harekete geçirecek ve sınavdan
başarısız olmamak için duyacağımız normal şiddetteki kaygı bizi motive edecektir (Brown,1994: 98).
Yabancı dil öğrenme kaygısı bileşenlerini üç madde altında açıklamak mümkündür.
1. İletişim Endişesi: Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edemeyecekleri hissine kapıldıklarında
ortaya çıkar.
2. Olumsuz Sosyal Değerlendirme Korkusu: Öğrencinin diğerleri üzerinde olumlu bir sosyal izlenim
oluşturma ihtiyacından ortaya çıkar.
3. Kaygı ve Endişeyi Akademik Bir Değerlendirmeyle Sınamak: Yabancı dil öğrenim sürecinde olumsuz
bir etkisinin olduğu görülmüştür (Brown, 1994: 86).
3.3.Özgüven
Kişinin kendisine inanması ve güvenmesidir. Duygusal bir gereklilik olan özgüven kişiyi olaylar
karşısında harekete geçiren önemli bir etkendir. Ayrıca özgüven insan davranışlarını ve düşüncelerini
etkileyerek kişinin yapabileceklerinin farkına varmasını sağlayarak başarıya ulaşmasına olanak sağlar.
Özgüven ile ilgili yapılan birçok araştırmaya göre özgüven duygusunun okul başarısına etkisinin
olduğu kanıtlanmıştır (Gage ve Berliner, 1979: 159).
Özgüven üç kısma ayrılır bunlar: Genel Özgüven, Özel Özgüven ve Görevsel Özgüven’dir.
1. Genel Özgüven: Duygusuna sahip kişiler kendilerine gerçekleşmesi mümkün olan hedefler
belirleyip amaçlarını elde edebilmek için çalışırlar. Başarılı olup hedeflerine ulaştıkları zaman mutlu
olur, kendilerine olan güvenleri artar bir sonraki hedefleri için çalışma programı hazırlarlar. Bu
düşünceye sahip kişiler hayata objektif ve gerçekçi bir gözle bakarlar.
2. Özel Özgüven: Kişinin sadece kendisinin ulaşmak istediği özel bir hedef belirleyip kendi kabiliyeti
sayesinde istediği amaca ulaşmak için çalışmasıdır.
3. Görevsel Özgüven: Bazı özel görev ve sorumlulukları yerine getirmek ile ilgilidir. Yabancı dil
eğitiminde genel olarak görevsel özgüven ortaya çıkmaktadır çünkü sadece öğrencilerin yapmaları
halinde başarıya ulaşabilecekleri bazı özel durumlar vardır. Bunlar; yabancı dil eğitim sürecinde,
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konuşma yazma ve bazı diğer sınıf etkinlikleridir. Bununla birlikte yabancı dil eğitiminin önemli
aşamalarından olan konuşma, yazma ve kendini ifade etme süreçlerinde oldukça önemli bir etken
olan özgüven, özellikle konuşma becerisinin gelişmesinde ve diyalog kurmada büyük fayda
sağlamaktadır (Brown, 1994: 77).
3.4.İçedönüklük ve Dışadönüklük
Yabancı dil eğitim ve öğretiminde; kişilik özellikleri, öğretmenler ve öğrenciler için oldukça önemli bir
etkendir çünkü kişilik özellikleri yabancı dil öğreniminin hızlı veya yavaş olmasında büyük rol oynar.
Bu bağlamda, bazı öğrenciler kişilik olarak dışa dönük ve kendini ifade etmekte zorluk çekmezken bazı
öğrenciler ise içe dönük olduklarından kendilerini ifade edemezler. Psikolojik ve biyolojik olarak
içedönüklük ve dışadönüklük iki farklı görüşe göre tanımlanmaktadır. Biyolojik görüşe göre;
içedönüklük ve dışadönüklüğün sebebinin beynin uyarıcıları algılaması ile ilgili olduğudur çevredeki
uyarıcılar nedeniyle meydana gelen sinirsel itmelerin beyni uyandırıp harekete geçirmesidir. Bu
bağlamda, dışadönük kişiler, içedönüklere göre daha fazla seviyede uyarıcılar alırlar. Uyarıcıların fazla
alınması içe dönüklerin ve dışa dönüklerin farklı düşünmelerine ve hareket etmelerine sebep
olmaktadır (Morris, 1979: 7). Psikolojik görüşe göre; İçe dönük kişiler, fazla uyarıcı olduğundan sosyal
ortamları tercih etmediklerinden içe dönük bir kişilik sergilemektedirler. Ayrıca içedönük kişiler sakin,
insanlarla konuşmak yerine kitap okumayı daha çok seven, kendi duygu ve düşünceleriyle ilgilenen,
girişken olmayan kişilerdir. Dışadönük kişiler ise; sosyal etkinliklerde bulunup insanlarla diyalog
kurmayı seven, atılgan, hızlı hareket eden ve diğer insanların kişilik özelliklerini merak edip araştıran,
kişilerdir Yabancı dil eğitiminde, dışadönük kişiler daha başarılı olmaktadırlar çünkü dışadönükler
yabancı dili konuşmada daha istekli ve hevesli davranırlar bu sayede içedönük kişilere nazaran daha
başarılı olurlar. Öğrencilerin bazıları içedönük kişilik yapısına sahip olduğundan yabancı dil
konuşmada sıkıntı yaşarlar bu durumda öğretmenlerin içedönük öğrencileri motive edip yabancı dili
konuşmaya teşvik ederek çekingen tavırlarını yenmelerine yardım olmaları gerekir (Knowles, 1982:
49).
3.5.Bireysel Farklılıklar
Yabancı dil eğitimi sürecinde, ortaya çıkan bir diğer etken bireysel farklılıklardır. Bu farklılıklar; yaş,
cinsiyet, başarı seviyesi, kültür, yetenek ve öğrenme biçimidir. Yabancı dil eğitiminde bu farklılıkların
göz önünde bulundurulması gerekir çünkü belirtilen farklılıklar kişilerin algılama, kavrama ve bilgiyi
öğrenme hızını etkileyen unsurlardır. Bu bağlamda öğrenciler arasındaki kişisel farklılıkları göz önünde
bulundurarak eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin ilgisini çekecek hale getirilmesi, grup çalışmasının
yapılması, öğrencilerin derse katılımın sağlanması bireysel farklılıklardan kaynaklanan öğrenme
problemlerini en aza indirebilecektir (Knowles, 1982: 50).
3.6.Tutum (Tavır)
Yabancı dil öğrenim sürecinde, önemli rol oynayan diğer bir unsur tutumdur. Çünkü kişinin içsel ve
dışsal tavırları nedeniyle kişinin başarı düzeyine olumlu ve olumsuz yönde etki eder. Yabancı dil
eğitiminde önem arz eden tutum birçok araştırmacı tarafından ele alınarak tanımı yapılmıştır. Tutum,
insanların tecrübeleri sonucu elde ettiği çıkarımlar sayesinde hareket etmeleri sonucu başarı elde
etmeleridir (Allport, 1955: 48).
Tavır bir kişinin gösterdiği davranışlardır. Tutum üçe ayrılır bunlar; Eleştirici/Mantıksal Engel,
Sezgisel/Duyusal Engel ve Etik/Ahlaksal Engeldir.
1. Eleştirici/Mantıksal Engel: Kişinin kendini yetersiz görerek başkaları başarır, ama ben asla
başaramam şeklindeki duygu ve düşüncelerinden oluşmaktadır.
2. Sezgisel/Duyusal Engel: Kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler ve başarısızlıklar nedeniyle
kendine olan güvenini kaybetmesi ve gelecekte de başarısız olacağı duygusuna kapılmasıdır.
3. Etik/Ahlaksal Engel: İnsanlarda hâkim olan genel görüşe göre öğrenmenin ağır, zor ve sıkıntılı bir
süreç olduğu fikrine şartlanmış olmalarıdır (Eiser, 1986: 49).
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İnsanların hepsinde bu olumsuz düşünceler ve tutumlar bulunur fakat bunlar içsel ve dışsal
etkenlerden kaynaklanır. İçsel nedenler kişinin olumsuz düşüncelerinin fazlalığından ve kendine
güvenmemesinden kaynaklanır. Dışsal etkenler ise çevrenin olumsuz düşüncelerinin kişiyi olumsuz
etkileyerek başarılı olamayacağı düşüncesine kapılmasına neden olur.
Sonuç
Dil öğretim ve teknikleri artık öğrenciyi merkeze alan yöntemleri kullanarak yabancı dil öğretmeye
çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Telkin Yöntemi de dil öğretiminde öğrenciyi merkeze alan
yöntemlerden birisidir. Yöntemin hedefi; yabancı dil eğitimi sürecinde öğrencilerin öğrendikleri
yabancı dilde kendilerini ifade ederek düşüncelerini söyleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Yöntem
her öğrencinin özel olduğunu ve yabancı dil öğrenebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtmektedir.
Bu bağlamda yönteme göre öğrencilerde var olan potansiyelin ortaya çıkarılması için öğrenciye ve
öğretmene düşen görevler olduğunu ancak bu sayede dil öğrenimin istenilen seviyede
gerçekleşebileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte yabancı dil eğitiminde en büyük problem
öğrencilerin dil öğrenimine karşı geliştirdikleri birtakım önyargılar ile psikolojik engellerdir. Bu
olumsuz duygu ve düşünceler nedeniyle öğrenciler dil öğrenimini istenilen seviyede
gerçekleştirememektedirler. Dil öğreniminde bir diğer problem ise ders işlenen sınıfların yabancı dil
öğrenimine göre dizayn edilmemeleridir. Sınıflarda görsel ve işitsel materyallerin kullanılmaması,
yabancı dili öğretilen ülkenin kültürünü yansıtan afiş ve posterlerin sınıflarda bulunmaması ve ayrıca
yabancı dil öğretmenlerinin öğrencilerini tam olarak motive edememeleri nedeniyle dil öğrenimi
istenilen seviyede gerçekleşememektedir. Bu bağlamda Telkin Yöntemi yabancı dil öğretiminde
karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırarak yabancı dili eğlenceli ve zevkli bir şekilde öğretmeyi
amaçlamaktadır.
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Cahiliye Devrinde Araplarda Sosyal ve İktisadi Hayat
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Özet
Bu çalışmada Cahiliye devrinde Araplarda sosyal ve iktisadi hayat ile Arapların sosyal yaşayışı ve
gelenekleri hakkında bilgiler verilmiştir. İslamiyet’ten önceki Arapların ticaret anlayışları ve geçim
kaynakları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte Cahiliye kelimesinin anlamı, Arapların İslamiyet
gelmeden önce sergiledikleri Cahiliye davranışları ile Kur’ân-ı Kerîm’de Cahiliye dönemi ile ilgili
verilen bilgilere ve ayrıca bu dönemde kadının sosyal hayat içerisindeki konumuna değinilmiştir.
Cahiliye devrinde kabile hayatı, ticari amaçla kurulan panayırlar hakkında genel bilgiler verilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Araplarda Sosyal ve İktisadi Hayat, Kabile Hayatı, Cahiliye Kelimesi, Panayırlar.
Social and Economic Life In Pre-Islamic Age Of Ignorance In The Arabs
Abstract
In this study, social and economic life in pre-İslamic age of ignorance in the Arabs was discussed and
also information about commercial activities was given. The understanding of trade and the
livelihoods of Arabs before Islam was emphasized. However, the meaning of the word Jahiliyah, the
behaviors of Arabs before the arrival of Islam and the information given about the period of Jahiliyya
in the Holy Quran, and also the position of women in social life is mentioned. General information
about tribal life and fairgrounds established for commercial purposes were tried to be given during
the Jahiliyyah period.
Keywords: Social and Economic Life In The Arabs, Tribal Life, Word Of Ignorance, Fairs.
Giriş
Arapların İslâm öncesi devirleri genel olarak Cahiliye devri olarak adlandırılmıştır. Bu kelime ‘cehele’
(َ ) َج َه َلkökünden türetilmiş olup, bilgisizlik anlamına gelmektedir. Bununla birlikte eski Arap şiirinde
cehl, kelimesi bilgisizlik anlamında ve ayrıca ilmin zıddı olarak kullanılmıştır. Cahil kelimesi ise azgın,
isteklerinin esiri, şiddet yanlısı ve ayrıca sabırsız kişi manalarına gelmektedir. Bu bağlamda cahillikten
bilgisizlik değil, bildiği halde isteyerek bilgisizce hareket etmek anlamı çıkmaktadır (Tülücü, 1980:
279).
Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde Cahiliye kavramı İslamiyet gelmeden önceki Arap toplumunun
inançları, sosyal hayatları ve yaşayışlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Ayrıca Cahiliye kavramı,
geçmişte kalmış bir dönemi değil, aynı zamanda bir kültürü ifade etmektedir çünkü Hz. Muhammed
devrinde bile bazı Cahiliye adetlerine rastlanmaktaydı. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde Cahiliye
devrinin özellikleri arasında kan davası, içki, kumar, kabilecilik gibi alışkanlık ve uygulamalar Cahiliye
âdeti olarak kabul edilmiş, bu alışkanlıkları yapanların günah işleyecekleri belirtilmiştir. Örneğin,
Kur’ân-ı Kerîm’de insanlar cahiliye düşüncesinden sakındırılmış, Hz. Muhammed’in hanımlarının
Cahiliye dönemindeki kadınlar gibi açılıp saçılmamaları konusunda uyarılmışlardır. Ayrıca
Müslümanlar Cahiliye taassubuna düşmemeleri için uyarılmışlardır. Hz. Muhammet’te Cahiliye
davasıyla hak iddia eden bizden değildir diyerek İslamiyet’ten sonraki olumsuz tavırları da Cahiliye
anlayışı olarak tanımlamış ve Müslümanları uyarmıştır. Bununla birlikte Hz. Muhammed Ümmetimin
içinde Cahiliye döneminden kalma dört adet vardır bunlar; soyuyla övünmek, başkalarının soyuna dil
uzatmak, yıldızları aracı edinerek yağmur beklemek ve ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak
olduğunu belirterek Müslümanların bu alışkanlıklardan vazgeçmelerinin kolay olmayacağını ifade
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etmiştir. Bu bağlamda Cahiliye dönemini yalnızca İslamiyet’ten önceki dönem olarak tanımlayamayız
(Altıntaş, 1996: 3). Bununla birlikte Cahiliye Araplarının İslamiyet gelmeden önce sergiledikleri
Cahiliye davranışları arasında kibir, gasp, içki, fuhuş, kumar, kan davası, faiz, hırsızlık, yetim malı yeme
ْ ُ) َمثَالِب
gibi kötü alışkanlıklar oldukça yaygındı. Bu davranışlar Arapların kusurları, Mesâlibu’l-Arab (َألعَ َرب
olarak adlandırılmışlardır. Bu kötü alışkanlıklar Cahiliye devri Araplarında oldukça yaygındı. Bu kötü
adetlere rağmen Cahiliye döneminde hayatlarını bu kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sürdüren ve
ْ  )فَضَائِلolarak adlandırılan bağımsızlığına özgürlüğüne düşkün,
Arapların erdemleri, Fedâil’l-Arabَ(َُألعَ َرب
yiğitlik, cesaret, sabır, zayıfı korumak, haksızlığa karşı koymak, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik,
kendisine sığınanı himaye etmek, kanaatkârlık gibi güzel davranışlar gösteren insanlarda
bulunmaktaydı (Kazancı, 1986, I: 103).
Cahiliye devri kültürü sözlü gelenek sayesinde nesilden nesile aktarılabilmiştir. Cahiliye şiiri sözlü
gelenek aktarımının en güzel örneğidir. Araplarda Cahiliye devrinde mensup olduğu kabile ile
övünmek oldukça yaygındı. Bununla birlikte övünme Cahiliye şiirinin en önemli konusunu
oluşturmaktaydı. Bir kişi övüleceği zaman malı veya sahip olduğu maddi güçle değil daha çok
cesurluğu, cömertliği ve adaleti gibi kişisel özellikleri ön plana çıkarılmaktaydı (Çetin, 1973: 87).
Cahiliye devrinde Araplar mensup oldukları kabile ile övünmekteydiler ayrıca kabile üyelerinin her
birinin temel görevi kabileleri ile övünmekti fakat kabileyi övme işini meslek olarak yapan kabile
şairleri ve hatipleri bulunmaktaydı. Cahiliye devrinde kabile ile övünme âdeti Cahiliye şiirini ve
şairlerini oldukça etkilemiştir. Bu bağlamda Cahiliye şiirinin esas konularını kabileyi methetmek,
kabileye düşman olanları eleştirmek, kabile üyelerini kavgalı olduğu kabileye karşı intikam almaya
teşvik etmek, kabile savaşlarını ele almak, savaşlarda ölen kabile üyelerine mersiyeler yazmak gibi
konulardan oluşmaktaydı (Ali, 1969,I: 477).
Cahiliye devrinde yazılan şiirlerde genellikle kabileyi övme ön plana çıkmaktaydı. Bu dönemde şairler
barışmak yerine düşmanlığı, anlaşmak yerine savaşmayı şiirlerinde ele almışlardır. Bu dönemde
şairler kabileler arası savaş çıkarmayı ve bozgunculuğu kendilerine vazife edinmişlerdir. Bununla
birlikte kabileleri barışa davet eden ve savaşmaktan uzak durmalarını isteyen şair sayısı yok denecek
kadar azdı. Cahiliye devrinde şairler sosyal hayatın önemli bir parçasını oluşturmaktaydılar. Şairler,
önemli bir panayır olan Ukâz panayırında düzenlenen şiir yarışmalarına katılırlardı bu panayırda
birinci gelen şairin şiiri Kâbe duvarına asılırdı. Cahiliye devrinde düzenlenen Ukâz panayırında farklı
zamanlarda birinci olan şairler ise İmruu’l-Kays (ö.540), Tarafe b. el-Abd (ö.546), Züheyr b. Ebî Sülmâ
(ö.609), Lebîd b. Rebîa (ö.661), Amr b. Kulsûm (ö.584), Antare b. Şeddâd (ö.614), el-A’şâ (ö.629) ve
Nâbiğa ez-Zübyânî (ö.604)’dir (İbn Kuteybe, 1950: 37).
1. CAHİLİYE DEVRİNDE ARAPLARDA SOSYAL HAYAT
Araplar Bedevîler ve Hadarîler olmak üzere iki kısma ayrılmışlardı. Hadarî Araplar köylerde ve
şehirlerde yerleşik bir şekilde tarımsal faaliyetler ile uğraşarak ticaret yaparak ve el sanatları ile
yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bedevî Araplar ise çölde hayvan yetiştirerek, avlanarak, ticaret
yaparak ve kervanlara baskınlar düzenleyerek geçimlerini sağlarlardı. Arap toplumunun temelini
kabileler oluşturmaktaydı. Arapların en önemli hedefi çok sayıda erkek çocuğa sahip olmaktı ancak bu
sayede diğer kabilelerin gözünde saygın bir yer edinebilirlerdi. Ayrıca diğer kabile üyeleri de birden
fazla erkek çocuk sahibi olan ve akraba oldukları kabilenin üyesi olarak kendilerini görürlerdi. Bu
şekilde birleşen aileler büyük bir topluluk haline gelerek kabileleri oluştururlardı. Zayıf kabileler güçlü
kabileler ile birleştikten sonra güçlü kabilenin ismini alırlardı. Bununla birlikte Cahiliye devrinde
Araplar için kabile bağı en önemli unsurdu. Araplar ancak kan bağına dayalı bir otoriteyi ve idare
şeklini kabul ederlerdi. Bu bağlamda Araplar kabileleri ile olan bağlarından kopmayı büyük bir yıkım
olarak görürlerdi (Çağatay, 1982: 28).
Bununla birlikte, Bedevî Araplar hayatlarını ancak mensup oldukları kabileler sayesinde devam
ettirebilirlerdi. Çünkü kabile koruması sayesinde canlarını ve mallarını koruyabilirlerdi. Bedevî ve
Hadarî Araplar için nesebe (soy) bağlılık çok önemliydi çünkü soya bağlılık neslin devamı için oldukça
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önemliydi. Cahiliye Arapları soy bilgisinde oldukça ileri gitmişlerdi ve atalarının adını ezbere bilirlerdi.
Cahiliye Araplarında bazen soy anneyle de başlayabilirdi, ancak baba ailenin reisiydi. Ataerkil bir
toplum yapısı hâkimdi. Bununla birlikte kabile mensubu bir kişi kendi kabilesine karşı bir suç işlerse ve
işlediği suç kabilesi tarafından üstlenilmezse suç işleyen kişi kendini korumak için başka bir kabilenin
koruması altına girerdi. Fakat kendi kabilesine karşı suç işleyen kişi yabancı bir kabileye mensup bir
kişiyi öldürürse mensup olduğu kabile ile öldürdüğü kişinin kabile üyeleri intikam almak için harekete
geçerlerdi. Bazen iki kabile kan davasına karşılık diyet yoluyla anlaşmazlığı giderirlerdi ancak çoğu
zaman dökülen kana karşılık kan istenir ve kabileler arası kan davaları yıllarca sürerdi. Kabile için
çalışmak ve her ortamda kabileyi övmek ve korumak oldukça önemliydi. Cahiliye döneminde öne
çıkan bir şiir beytine göre “Senin gerçek kardeşin seninle birlikte hareket eder. Sen zalim olursan o da
seninle birlikte zalim olur” beyti ile Araplar arasında darbımesel (atasözü) haline gelen “Zalim olsun
mazlum olsun kardeşine yardım et” sözü bu durumu açıklamaktadır. Cahiliye devrinde söylenen bu iki
söze benzeyen Hz. Muhammed’in hadisinde ise zalim kardeşe ancak zulmüne engel olmak suretiyle
yardım edilebileceği belirtilmektedir (Dellu, 2004: 136).
Kabileler kişisel özellikleri ve maddi durumuna bakarak bazı kişileri kabilelerine şeyh (reis) olarak
kabul ederlerdi. Şeyh kabile üzerinde mutlak bir otoriteye sahip değildi bir nevi danışmandı. Bu
bağlamda kabileyi ilgilendiren önemli konular şeyh ve kabile mensupları arasında görüşülüp karara
bağlanırdı. Bedevî Araplar kabile şeyhini kendilerinden üstün bir şahsiyet olarak görmezlerdi. Şeyhlik
babadan oğula geçerdi ancak daha çok şeyhin kabiliyetli ve maddi olarak iyi durumda olan oğlu şeyh
olma konusunda daha şanslıydı. Bununla birlikte şeyhlik konusunda anlaşmazlık çıkar ve bu yüzden
kabileler birbirleriyle çatışırlardı. Cahiliye devrinde her kabilenin hayatını sürdürdüğü ve kendine ait
olduğunu kabul ettiği bir arazisi vardı. Bedevî Araplarında toplu halde yaşama hayatın devam etmesi
için gerekliydi çünkü Cahiliye döneminde birey ancak mensup olduğu topluluk sayesinde sosyal
yaşamda kendine yer edinebilirdi. Bu devirde özel mülkiyet kavramı yoktu çünkü hayvanlarını
otlattıkları yerler ve su kaynakları herkesin ortak kullanım alanıydı. Cahiliye devrinde kabile hayatının
kurallarını atadan kalma örf ve âdetler belirlerdi. Bununla birlikte Cahiliye döneminde Araplarda farklı
nikâh şekilleri bulunmaktaydı. Bu bağlamda Nikâh-ı mut‘a’ adı verilen bir erkeğin ücret karşılığı belli
bir süre için bir kadınla yapmış olduğu evlilik çeşidi vardı. Bir diğer nikâh çeşidi ise Nikâh-ı bedel’di. Bu
nikâh türünde iki erkek eşlerini belli bir müddet için değiştirirlerdi. Nikâh-ı istibdâ ise kendi soyundan
daha soylu ve daha akıllı bir çocuk sahibi olmak isteyen erkek, evli olduğu eşini kendisinden daha
soylu ve zeki bir erkekle ilişkiye girmesine izin verirdi. Kadın hamile kaldıktan sonra kendi kocasının
evine döner hamilelik boyunca erkek eşiyle ilişkiye girmezdi. Dünyaya gelen çocuk kocadan olmuş
kabul edilir ve mirasçı sayılırdı. Cahiliye döneminde erkeklerin birden fazla kadınla evlenmelerinde
herhangi bir sakınca yoktu. Kızlar 12 yaşına basmadan evlendirilirlerdi küçük yaşta evlendirilen kızlar
dünyaya çocuk getirdikten sonra aileden biri olarak kabul edilirlerdi. Bu devirde evli kadın dünyaya
çocuk getirmeden hayatını kaybederse kocasına baş sağlığı dilenmezdi. Nikâhın herhangi bir
bağlayıcılığı yoktu. Üvey anneler ölen babadan kalmış bir miras olarak görülür ve ailenin yaşça en
büyük oğlu ile evlendirilirlerdi. Eğer büyük oğul bu evliliği istemezse bu evlilik hakkı istekli olan diğer
erkek kardeşlere ve akrabalara geçerdi. Boşanmalar oldukça fazlaydı evlenme ve boşanma kararını
erkek verirdi. Boşanan kadınının başka bir erkekle evlenebilmesi için aradan bir yıl geçmesi gerekirdi.
Çölde hayatını sürdüren kadınlar erkeklerden daha fazla çalışmaktaydılar çünkü bu kadınlar
hayatlarını devam ettirebilmek ve ailelerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için her gün yemek yapar,
çamaşır yıkar, süt sağarlardı. Ayrıca yakacak toplarlardı bu zor yaşam koşullarına rağmen çölde
yaşayan kadınlar şehirde yaşayan kadınlara göre daha çok itibar görüyorlardı ve daha fazla özgürdüler
(Çağatay, 1982: 29-30).
Cahiliye döneminde Araplar için birden fazla erkek çocuk babası olmak gurur kaynağıydı. Kız çocukları
dünyaya geldiğinde rahatsızlık duyarlardı. Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiği gibi ‘Kız çocuklarını diri diri
toprağa gömmekten çekinmezlerdi’ (et-Tekvîr, 81/8-9). Bununla birlikte bazı aileler ‘Fakirlik
endişesiyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi’ (el-İsrâ, 17/31) erkek çocukları silah tutma
çağına gelmeden mirastan pay alamazlardı. Kendilerine uygun gördükleri çocukları kendi soylarından
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kabul ederek miras hakkı tanırlardı. Kötü ve istenmeyen bir davranışta bulunan çocuklarını kabileden
uzaklaştırırlardı. Çocuklara ilkel bir eğitim verilirdi çocukların anne ve babalarının isteklerine boyun
eğmeleri zorunlu bir durumdu. Cahiliye devrinde Araplar sıradan bir hayat sürmekteydiler. Bu
bağlamda Araplar develerini otlattıktan sonra boş zamanlarında sohbet eder, avlanır ve baskınlar
düzenleyerek hayatlarını geçirirlerdi. Bazen de hayal kuran Araplar şiirler söylerlerdi disiplinden
hoşlanmazlardı. Cahiliye Araplarının temel yiyecekleri deve eti, süt, hurma ve sevîk adı verilen
kavrulmuş un şeklindeki besinlerden oluşmaktaydı. Hurma en önemli gıdalardan birisiydi bir diğer
önemli yiyecek ise arpa unundan yapılan yufka ekmekti. Cahiliye Arapları için deve en önemli geçim
kaynağıydı ancak deve sayesinde çölde göç edebilir hayvanları için su ve uygun otlaklar bulabilirlerdi.
Hz. Ömer, Arapların ancak develerin huzur bulacakları yerde mutlu olacağını söylemiştir. Bununla
birlikte Araplar develeri ulaşım aracı olarak kullanmış ayrıca develerin etinden faydalanmış derisinden
elbise yapmış, kılını çadır yapımında kullanmış, gübresinden ise yakacak olarak faydalanmıştır
(Montagne, 1950:5-6).
Cahiliye devrinde, okuryazar oranı oldukça azdı ve ayrıca basit ve sade elbiseler kullanılmaktaydı. Bu
bağlamda entari ve Abâye (عبَايَة
َ ) adı verilen omuzlardan ayak bileklerine kadar uzanan bol kesim olan
bir elbise giyerlerdi. Zenginler ise entarinin üzerine kaftan giyerlerdi. Başlarına Agel adı verilen
erkeklerin kefiyelerinin (şal) üzerine bağladıkları, yünden örme kalın, siyah çember bağ takarlardı.
Ayakkabı fazla kullanılmazdı genellikle yalın ayak dolaşılırdı ancak zengin kişiler bazen çizme ve terlik
giyerlerdi. Sakal erkekliğin simgesi olarak görülürdü. Cahiliye devrinde erkekler bıyıklarını düzenli
olarak kısaltır ve verdikleri sözü yerine getireceklerini söylerken bıyıkları üzerine yemin ederlerdi.
Erkekler intikamını alana kadar güzel koku kullanmaz ve saçlarını yıkamazlardı. Cahiliye döneminde
toplum hürler, mevâlî ve kölelerden oluşmaktaydı. Hürlerde kendi arasında eşraf ve avam olarak ikiye
ayrılırdı. Başlıca sosyal sınıfları seyyidler (reis, şeyh), hükümdara yakın devlet adamları, komutanlar,
tüccarlar, sanatkârlar ve çiftçiler oluşturmaktaydı. Köle ve cariyeler herhangi bir hakka sahip değillerdi
bununla birlikte köle ve cariyeler bir mal gibi miras kalabilir, pazarlarda satılır ve günlük işlerde
kullanılırlardı. Azat edilen kölelere mevâlî adı verilirdi özgürlüklerini elde etmiş olmalarına rağmen hür
insanlarla evlenmeleri yasaktı. Cahiliye devrinde; içki içmek, fuhuş yapmak ve kumar oynamak ve
eğlence meclisleri düzenlemek oldukça yaygındı. Avcılık sevilerek yapılan bir uğraştı güzel konuşmak,
cömert olmak, misafiri ağırlamak oldukça önemliydi. Şiir ve Şaire büyük önem verilirdi alışveriş
yapmak için kurulan panayırlarda şairlerin şiirlerini okumaları istenirdi birinci olan şairi kabileler
tebrik eder ve şaire çeşitli hediyeler sunarlardı. Irz ve namuslarına oldukça düşkün olan Cahiliye
Arapları, kadınlarının düşman eline geçmemesi için savaş esnasında bütün güçleriyle çarpışırlardı (Ali,
1969, IV: 271-272).
Cahiliye Arapları, misafiri sever ve ikramda bulunurdu ve bu durumla övünürlerdi. Misafire ikramda
bulunmamayı ve kendilerine sığınan kişileri korumamayı Allaha karşı yapılmış bir saygısızlık olarak
görürlerdi. Bağımsız yaşamaya ve özgürlüğe düşkün olan Cahiliye Araplarının yaşamında yağma ve
baskın düzenlemek oldukça yaygındı. Arap atlarının çevik oluşu ve kılıçlarının keskinliğiyle gurur
duyarlardı. Toplum içerisinde övülmekten, saygı görmekten, asaletlerinden ve cesur oluşlarından
bahsedilmesinden hoşlanırlardı (Hitti, 1980,I: 45).
2. CAHİLİYE DEVRİNDE ARAPLARDA İKTİSADİ HAYAT
Genel olarak Arabistan çöllerle kaplı olduğu için tarım ve hayvancılık istenilen seviyede
yapılamıyordu. Tarıma uygun araziler sahil boyunca uzanmaktaydı (Emîn,1976: 27). Su bulunan
bölgelerde sebze ve hurma yetiştirilirdi yağan yağmurlar sonucu yeşeren otlak alanlarda hayvanlarını
besler, vadilerde çeşitli sebze ve meyveler yetiştirirlerdi. Hicaz’da hurma, Yemen’de buğday, Asîr
bölgesinde zamk ve Tâif’te ise üzüm yetiştiriciliği oldukça yaygındı. Yemen’e yağmurlar düzenli bir
ْ  )أألرْ ضُ َأل َخyeşil arazi olarak
şekilde yağdığı için tarım yapmaya elverişliydi, bundan dolayı Yemen (ضراء
adlandırılırdı. Bu bağlamda Yemen halkı yağmur sularından faydalanmak için su bentleri ve barajlar
inşa etmişlerdi. Basra körfezinde de tarıma uygun araziler bulunmaktaydı. Necid’te Arpa ve Buğday
yetiştirilirdi. Arabistan’ın tahıl ambarı Yemâme idi tarımsal üretimin yanında hayvancılık ta önemli bir
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geçim kaynağıydı. Cahiliye Arapları deve ve keçi yetiştiriciliğinden önemli gelir elde ederlerdi. Ayrıca
iyi cins Arap atı yetiştiriciliği de yapılmaktaydı. Cahiliye devrinde; dokumacılık, demircilik, dericilik,
terzilik, şarapçılık, kuyumculuk, marangozluk ve ıtriyatçılık (güzel koku üretimi) yapan atölyeler
bulunmaktaydı. Bununla birlikte sahil kesiminde balıkçılık ile inci ve mercan avcılığı yapılırdı. Tarım
arazilerinden elde edilen ürünün bir kısmı fakirlere, bir bölümü de putlara verilmek için ayrılırdı
(Efgani,1960: 23-24). Cahiliye devrinde, ticaret tarım faaliyetlerinden daha çok gelir getirmekteydi. Bu
nedenle Cahiliye Arapları çok eski tarihlerden itibaren ticaret yaparak geçimlerini sağlarlardı. Bu
bağlamda “Her Arap iyi bir tüccardır” sözü atasözü haline gelmişti. Hz. Muhammed’de peygamber
olmadan önce geçimini ticaret yaparak sağlamıştı. Hz. Hatice gibi ticaretle uğraşan kadınlarda
bulunmaktaydı. Bununla birlikte Arabistan’ın coğrafi konumu ve Sâmî dillere yakın olması nedeniyle
Araplar; Bâbilliler, Asurlular, Ârâmîler, Habeşliler ve Fenikelilerle tercümana ihtiyaç duymadan
konuşup ticaret yapabilmekteydiler. Bu durumun Cahiliye Araplarında ticaretin gelişmesine ve önemli
bir geçim kaynağı olmasında etkisi bulunmaktadır (Hamidullah, 2004, II: 995).
Yemenliler tarımsal faaliyetlerde ve ticarette de Hicaz halkından öndeydiler. Bununla birlikte Yemen
ve Hindistan arasında ticari faaliyetler yoğun bir şekilde uzun yıllardan beridir devam etmekteydi.
Yemenliler; Mısır, Fenike ve Asur halklarının ihtiyacı olan ürünleri Hindistan’dan getirdikten sonra
kara ve deniz yollarını kullanarak onlara ulaştırmaktaydılar. Hindistan’dan değerli altın, mücevher ile
baharat ve çeşitleri, Doğu Afrika sahillerinden ise koku, deve kuşu tüyü ve fildişi ithal edilirdi. Dışarıya
ise Arap zamkı ve buhur satılırdı. Hindistan ile Doğu Afrika sahillerinden satın alınan ticari mallar
Mısır, Suriye ve Irak bölgesine ulaştırılmaktaydı. Daha sonra ticaret kervanları aracılığıyla Mekke ve
Yesrib’e uğrar bir müddet geçtikten sonra Hıcr (Medâin-i Salih) üzerinden Nebatilerin başkenti olan
Petra bölgesine ulaşır, burada ticaret yolları ikiye ayrılırdı bu yollardan biri Fenike, Filistin ve
Tedmur’a diğeri de Mısır’a giderdi. Irak ile ticari faaliyetleri ise Arabistan’ın doğusundan giden yol
veya deniz yolu takip edilerek Basra körfezi üzerinden gerçekleştirilirdi. Hindistan’dan gelen ticari
mallar Aden’de toplanır, kafileler vasıtasıyla ve kara yolu kullanılarak Petra’ya ya da deniz yoluyla
Akabe körfezine gönderilirdi. Buradan da Suriye, Filistin ve Mısır’a ulaştırılırdı (Hitti, 1980,I: 38-39).
Romalıların denizcilik faaliyetlerine başlamalarından sonra Yemen’in deniz ticaretindeki egemenliği el
değiştirdi. Bununla birlikte I. asırda ise Hicazlılar ticari faaliyetlerde Yemenlileri geride bırakmayı
başarmışlardır. Hicazlı tüccarlar Yemen ile Habeşistan’dan aldıkları ticari malları Suriye, Mısır ve İran’a
satmak suretiyle iyi gelir elde etmişlerdir. Mekke tarımsal faaliyetler için uygun bir yer değildi ancak
burada Cahiliye devrinde bile kutsal sayılan Kâbe bulunmaktaydı. Kâbe sayesinde Mekke önemli bir
ticaret bölgesi halini almıştı. Bununla birlikte Mekke coğrafi konumu nedeniyle ticaret yollarının
kesiştiği bir noktaydı (Lewis, 1979: 20).
İslamiyet gelmeden önce Kureyş kabilesi Mekke’nin idaresini ele geçirmiş ve bu sayede Mekke’de
ticari faaliyetleri kontrol edebilmişlerdir. Hz. Muhammed’in baba tarafından dördüncü dedesi olan
Kusay b. Kilâb’ın (ö.480) torunları ise Suriye, Habeşistan, Irak ve Yemen yöneticileri tarafından
kendilerine verilmiş ticari izinler sayesinde Mekkeli tüccarların ve kervanların Suriye, Habeşistan, Irak
ve Yemen’de güvenli bir şekilde dolaşmalarına olanak sağlamışlardı. Bununla birlikte Mekke’nin adı
geçen ülkelerle herhangi bir sınırı olmamasına rağmen adı geçen devletlerle anlaşması sayesinde
ticari kervanlarını olabilecek baskınlara ve yağmalara karşı güvence altına almıştır. Hz. Muhammed’in
büyük dedesi ve Benî Hâşim’in atası sayılan Hâşim b. Abdumenâf (ö.524) Kureyş kabilesinin daha
rahat ticaret yapabilmesi için Bizans İmparatoru I. Leon ve Gassânî melikiyle anlaşmış ve bu sayede
Kureyşlilerin serbest bir şekilde ticari seyahatler yapabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu bağlamda
Mekkelilerin ticari faaliyetlerinin gelişmesine fayda sağlamış ve yapılan anlaşmaya göre Mekkeli
tüccarların Bizans’a ait bölgelerde mallarını güven içerisinde satacak Mekkeliler de Bizanslı tüccarların
mallarını pazar yerine taşırken herhangi bir nakliye ücreti almayacaklardı. Anlaşma gereği ticaret
kervanlar dinlenmek için mola verdiklerinde kervanın ihtiyacı olan su, yakacak ve hayvanlar için ot
temin ediliyordu (Ali, 1969, IV: 115).
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3. CAHİLİYE DEVRİNDE KURULAN PANAYIRLAR
Yıl boyunca belli dönemlerde Cahiliye devrinde ticari faaliyetlerin yoğun olduğu panayırlar kurulurdu.
Bu panayırlara farklı milletlere mensup tüccarlar katılırdı. Bu panayırlar ise Dumetu’l-Cendel,
Muşakkar, Suhar, Debâ, Şıhr, Aden, Sana ve Ukaz, panayırlarıdır.
3.1. Dumetu’l-Cendel: Kuzey Arabistan’da Hicaz-Suriye kervan yolu üzerinde bulunan önemli bir
ticaret merkezi olarak kabul edilirdi. Rebiu’l-Evvel ayının ilk günü faaliyetine başlar aynı ayın
ortalarına kadar açık olurdu. Bu panayırı idare eden kişinin izni olmadan ticaret yapmak, idare eden
kişi mallarını satmadan diğer tüccarların kendi mallarını satmaları yasaktı. Pazarı yöneten kişi satılan
mallardan öşür adı verilen onda birlik vergi alırdı. Bununla birlikte Dûmetu’l- Cendel panayırında şiir
yarışmaları yapılırdı birinci olan şaire hediyeler verilirdi (Mehrân, 1980: 487).
3.2. Muşakkar: Rebiü’l- Evvel ayı geçtikten üç ay sonra kurulan bu panayır aynı ayın bitimine kadar
sürerdi bu pazara Arapların yanı sıra İranlılarda ticaret yapmak ve mallarını satmak için katılırlardı. Bu
pazar Bahreyn Körfezinde kurulurdu. Pazarı yönetenler satılan mallardan öşür adı verilen onda birlik
vergi alırlardı. İslamiyet’ten önce Hz. Muhammet’te ticaret yapmak için Muşakkar pazarını ziyaret
etmişti (Ahmed b. Hanbel, 1995, I: 56).
3.3. Suhar: Recep ayının yirmi beşinde Umman’da deniz kıyısında bulunan bu panayır faaliyetlerine
başlardı. Bu pazarda dokuma ürünleri ile demirden imal edilmiş malzemeler, altın, şarap ve koku gibi
çeşitli ürünler satılmaktaydı (Ezrakî, 1858: 133).
3.4. Debâ: Umman sahilinde bulunan bu panayır Hindistan’a açılan bir liman kentiydi. Bu Pazar Receb
ayının son gününde kurulur pazarı idare eden kişi satılan mallardan öşür adı verilen onda birlik vergi
alırdı. Debâ pazarı uluslararası bir panayırdı çünkü bu pazara Hindistan’dan, Çin’den, İran’dan ve Arap
yarımadasından tüccarlar katılırdı (İbn Habib, 2018: 266).
3.5. Şıhr: Umman ve Aden arasında kurulan bu panayır Şaban ayı ortalarında faaliyete geçerdi. Bu
pazarda deri ve kumaş gibi ticari ürünler satılırdı (Şehhâle, 1972: 16).
3.6. Aden: Hint Okyanusu kıyısında, güney Yemen’de bulunan bir limandır. Bu panayır Ramazan
ayının birinde başlayıp onuna kadar sürerdi. Pazara getirilen mallardan öşür adı verilen onda birlik
vergi alınırdı. Bu pazara özgü ‘Halûk’ ismi verilen koku satılırdı bu kokuyu Adenlilerden başka kimse
imal edemiyordu. Bununla birlikte bu koku Kâbe’nin güzel kokması içinde kullanılırdı. ‘Halûk’ adlı
koku en önemli ihraç ürünüydü bu kokuyu tüccarlar satın alıp İran ve Doğu Roma topraklarına
götürüp satmışlardır (Ezrakî, 2017: 241).
3.7. Sana: Güney Arabistan’da kurulan bu panayır Ramazan ayının ortasında başlar ayın sonuna kadar
sürerdi. Bu pazarda da satılan mallardan öşür adı verilen onda birlik vergi alınırdı pazarda dokuma,
pamuk ve demir gibi ürünler satılmaktaydı (Said el-Afgânî, 1982: 120).
3.8. Ukaz: Zilkadde ayında başlar ve yirmi gün sürerdi. Mekke’de kurulurdu. Panayırlar arasında farklı
bir yeri vardı çünkü bu pazara insanlar sadece alış veriş yapmak için gelmez ayrıca meselelerini
çözmek için gelirlerdi. Bu pazarda davalara bakacak olan bir yetkili bulunurdu davalı kişileri dinler ve
olayı karara bağlardı. Bir kimse intikam alacağı kişiyi bulmak için Ukaz’a gelirdi. Bu pazarda şiir
yarışmaları düzenlenir, birinci olan şaire hediyeler verilirdi. Hatipler kürsüye çıkar ve pazarda kendi
kabilesini öven ve yücelten konuşmalar yaparlardı. Ukaz panayırı Cahiliye Araplarının hem ticaret
yaptıkları hem de sosyalleştikleri bir pazardı (Zeydan, 1971,I: 30).
SONUÇ
İslam öncesi Arap toplumu çöl şartları nedeniyle kabile sistemine dayanan bir düzenden meydana
gelmiştir. Çölde iklim ve yaşam koşulları sert olduğundan küçük topluluklar şeklinde yaşamak zor
olduğu için insanlar hayatlarını devam ettirebilmek amacıyla kabile şeklinde yaşamışlardır. Kendine
göre kuralları sayesinde yüzyıllar boyunca Kabile sistemi Araplar arasında devam etmiştir. Kabile
yaşantısı sayesinde insanlar soylarını devam ettirebilmiş ve güvenliklerini sağlamışlardır. Kabileye ait
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olmak kişinin var olma garantisi anlamına geldiği için insanlar kabilelerine bağlanmış ve kabile
geleneklerine uygun hareket etmişlerdir. Çünkü kabile kurallarına uymayan ve kabilede düzeni bozan
kişi, mensup olduğu kabilesi tarafından dışlanmakta ve kabile tarafından himaye edilmemektedir. Bu
durum kabileden dışlanan kişinin karşılaşabileceği en büyük sorundur. Çünkü kabile kuralları dışına
çıkan üyelerin himaye garantisi iptal edilir ve kabile sisteminin dışına atılırdı. Cahiliye döneminde
Arapların en önemli geçim kaynağı baskın ve yağmalardı. Bu yağmalar genellikle aralarında herhangi
bir anlaşma bulunmayan kabilelere yapılırdı saldırıya maruz kalan kabile intikamını almak için uygun
zamanı kollardı. Cahiliye Arapları haram ayları olan Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında
birbirleriyle savaşmaz, baskın ve yağma yapmazlardı. Bu aylarda Arap kabileleri barışı fırsat bilerek
Mekke’ye gelerek kurulan panayırlarda alışveriş yapıyorlardı. Hacılar birkaç gün konaklıyor,
ihtiyaçlarını gideriyor, mallarını satıp, gece sohbeti ve eğlenceler düzenliyorlardı. Cahiliye dönemi
Araplarında tek eşlilik bulunmamaktaydı. Bir erkek birden fazla kadınla evlenebiliyordu bu evliliklerin
hukuki bir dayanağı yoktu. Çetin çöl şartlarında erkek çocuk sahibi olmak bir ayrıcalık göstergesiydi.
Erkek çocuk soyun üremesi için oldukça önemliydi bu nedenle kız çocukları ikinci sınıf insan
muamelesi görmüşlerdir.
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Aracı Kurumların Finansal Performansının Ölçülmesi: Gri İlişkisel Analiz
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Özet
Sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli bir rol oynayan aracı kurumlar, finansal sektör ile reel
sektör arasında aracılık faaliyetini yerine getirmektedir. Aracı kurumların finansal yapılarının güçlü
olması, istikrarlı bir şekilde çalışmaları ve rekabet düzeylerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu
amaçla çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 5 aracı kurumun 2016-2018 yılları arasındaki
finansal performansı Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda en
iyi performansı “İNFO Yatırım Menkul Değerler” şirketinin gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca 2017-2018
yılları arasında en düşük performansı “İŞ Yatırım Menkul Değerler” şirketinin, 2016 yılında ise “GEDİK
Yatırım Menkul Değerler” şirketinin gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aracı Kurumlar, Finansal performans, Gri İlişkisel Analiz
Measurement of Financial Performance of Brokerage Firms: Grey Relational Analysis
Abstract
Brokerage firms, which play an important role in the development of capital markets, act as
intermediaries between the financial sector and the real sector. Strong financial structures of
brokerage firms are important for their stable operation and determination of competition levels. For
this purpose, the financial performance of 5 brokerage firms operating in Borsa Istanbul between
2016-2018 was tried to be determined by Gray Relational Analysis Method. As a result of the study, it
was determined that İNFO Yatırım Menkul Değerler showed the best performance. Moreover, the
lowest performance between 2017-2018 was achieved by “İŞ Yatırım Menkul Değerler”, and in 2016
by “GEDİK Yatırım Menkul Değerler”.
Keywords: Brokerage Firms, Financial performance, Grey Relational Analysis
GİRİŞ
Bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi, kaynakların optimize edilmiş biçimde kullanılmasını ve doğru
kanallara aktarılmasını gerektirir. Her toplumda, farklı kurumlar bu konuda etkili bir rol oynamak için
çaba sarf ederler. Sermaye piyasası ve bu piyasa ile ilgili kurumlar, bu süreçte en önemli ve etkili
faktörlerden biridir. Günümüzde sermaye piyasalarının performansı gelişmiş ülkelerde ülkelerin
politikalarını, finansal, ekonomik ve ticari faaliyetlerindeki değişikliklerini değerlendirmek için bir
endeks olarak kullanılmaktadır (Misansari, 2016: 1607). İyi organize edilmiş bir finansal sistem
sermaye birikimini, tasarruf oranını ve teknolojik yeniliği etkilemekte ve ekonomik büyümeyi
hızlandırmaktadır. Sermaye piyasaları tasarrufları yatırımlara yönlendirirken, daha ucuz maliyetli fon
sağlamakta ve tasarruf sahiplerinin de yüksek kazançlar elde etmesine aracılık etmektedir (Ersoy,
2012: 70). Tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendirmek istemeleriyle
birlikte, portföy oluşturulması ve yönetimiyle ilgili konular daha çok önem kazanmaya başlamıştır
(Poyraz ve Bayır, 2002:24). Ayrıca sermaye piyasalarının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
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ülkelerde hızla büyümesi bu piyasalardaki finansal aracılık işlemlerinin önem kazanmasına neden
olmuştur. Bu süreçte ülkemizde sermaye piyasalarının geliştirilmesi kapsamında, finansal aracı
kuruluşlara yönelik ilk düzenlemeler 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır (Yener, 2010: 1). 1980
yılında alınan 24 Ocak kararlarıyla birlikte, Türkiye ekonomisinde köklü değişikliklere gidilmiş,
ekonomik serbestleşme ile birlikte sermaye piyasaları ön plana çıkmış ve dışa açık bir politika
izlenmesi ana hedef olarak belirlemiştir. Küreselleşmeyle birlikte başlayan bu yeni dönem, yeni
finansal kurumları, piyasaları ve finansal araçları da beraberinde getirmiştir (Kale ve Eken, 2017: 14).
Sermaye piyasası kurumları arasında yer alan aracı kurumlar, sermaye piyasa kurulu tarafından,
sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilmeleri ve işlem yapabilmeleri için yetki verilen kurum ve
bankalardan oluşmaktadır. Aracı kurumlar sermaye piyasası kanunlarının 32. ve 30-34. maddelerinde
faaliyet alanları, konuları, kuruluş şartları ve kavram olarak belirtilmektedir (Koç ve Çınar, 2017: 2).
Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ve yetki belgesine sahip olan aracı kurumlar sermaye piyasasında
faaliyet gösterebilirler. Yetki belgesi almış aracı kurumlar Borsa Üyelik Belgesini almaları şartı ile
borsada işlem yapabilirler (Kayacık, 2012: 128). Şekil 1’de aracı kurumların yapabileceği faaliyetler
gösterilmiştir.
Şekil 1. Aracı Kurum Faaliyetleri

Kaynak: (Aras vd., 2018: 39)
Sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli bir rol oynayan aracı kurumlar, finansal sektör ile reel
sektör arasında aracılık faaliyetini yerine getirmektedir. Sermaye piyasaları hakkında yeterli bilgi
birikimine sahip olmayan tasarruf ve işletme sahiplerinin, bu piyasada işlem yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları finansal aracılardan (Kayacık, 2012: 5) olan aracı kurumların performansındaki herhangi
bir değişiklik, gelişme ve ilerlemeyi etkilemektedir. Aracı kurumların finansal yapılarının güçlü olması,
istikrarlı bir şekilde çalışmaları ve rekabet düzeylerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Finansal
performans, kuruluşun uzun vadeli karlılığını, istikrarını ve likiditesini etkileyen önemli bir husustur
(Bhavana, 2019: 775). Bu nedenle, borsalarda faaliyet gösteren aracı kurumların performansının
gözden geçirilmesi, finansal piyasaların gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla çalışmada Borsa
İstanbul’da faaliyet gösteren 5 aracı kurumun 2016-2018 yılları arasındaki finansal performansı Gri
İlişkisel Analiz Yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır.
1. LİTERATÜR
Gündüz vd. (2001), Türkiye’de faaliyet gösteren aracı kurumların 1993-1998 yılları arasındaki finansal
tablolarından elde edilen verilerle performansları çeşitli başlıklar altıda (mali analiz, risk endeksi,
operasyonel etkinlik) oran analizi ve veri zarflama yöntemleriyle incelenmiştir. Sonuç olarak bazı aracı
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kurumların likidite problemlerinin arttığı, karlılık durumlarının düştüğü, büyük aracı kurumların
karlılığının daha yüksek olduğu ve büyümenin karlılığı arttırdığını belirlemişlerdir.
Yeşildağ ve Kaderli (2013), yatırımcıların aracı kurum seçimini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla
bir anket çalışması yapmışlar ve yapılan analiz sonucunda yatırımcıların aracı kuruluş seçimini
etkileyen sekiz unsurun (aracı kurumun fiziki özellikleri, aracı kurumda çalışanların niteliği, aracı
kuruluşların hesap açma prosedürleri ve internet hizmetleri, aracı kurum komisyonları, müşteri değeri
ve danışmanlık hizmetleri, aracı kurum şöhreti ve güvenilirliği, aracı kurum çalışanlarının cinsiyeti,
hesap nakit limitleri) olduğunu tespit etmişlerdir.
Sakınç (2015), Borsa İstanbul”da işlem gören aracı kurumların finansal performansını ölçmek için Gri
ilişkisel analiz yöntemiyle 2011-2013 yılları arasındaki verileri kullanmıştır. Analizde likidite, faaliyet,
finansal yapı ve karlılık kriterlerini gösteren 15 oranı değerlendirmiştir. Performans değerlendirmesi
sonucunda “İnfo Menkul Değerler” birinci, “Gedik Menkul Değerler” ikinci, “Global Menkul Değerler”
üçüncü, “İş Menkul Değerler” dördüncü ve “Osmanlı Menkul Değerler” beşinci olarak belirlenmiştir.
Okay ve Köse (2015), tarafından yapılan çalışmada İMKB'de işlem gören beş aracı kurumun finansal
performansı TOPSİS yöntemi kullanılarak, seçilen on finansal oran ile 2011-2014 dönemi için yıllık
olarak hesaplanmış ve aracı kurumların performansı her yıl için sıralanmıştır. Analize dahil edilen her
yıl için INFO'nun ilk sırada yer aldığı ve en iyi performansa sahip olduğu görülmüştür.
Günay ve Kaya (2017), Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kurumların finansal performansını çok
kriterli karar verme yöntemleriyle 2014-2015 yıllarını kapsayan dönemlerde incelemişlerdir. Çalışma
sonucunda her iki yılda da en iyi performans gösteren şirketin “İNFO Yatırım Menkul Değerler”, en
kötü performansı gösteren şirketin ise “GLOBAL Menkul Değerler” olduğunu belirlemişlerdir.
Miransari (2016), Tahran Borsası'ndaki aracı kurumların performansını, yatırımcıların güvenini ve
hisse senedinin likidite derecesini arttırmadaki rollerini belirlemek için dört bağımsız değişken (genel
ve özel hizmetler sağlama, müşteri odaklılık, güncellenmiş teknolojileri kullanma ve standartları ve
yönetim şekilleri) kullanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 107 aracı kurumun verileri SPSS programı ile
analiz edilmiştir. Sonuçlar araştırma değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermiştir.
Çelik (2019), Türkiye’de 2008-2017 döneminde faaliyet gösteren aracı kurumların etkinlik analizini
Veri zarflama yöntemiyle yapmış ve sonuç olarak 2014 yılından sonra etkinliğin firma sayısı ile birlikte
sürekli azaldığını belirlemiştir. Ayrıca etkinliği etkileyen faktörleri Tobit model ile tespit etmiş ve
firmanın piyasa payının, firma ölçeğinin ve şube sayısının etkinliği etkileyen faktörler olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
2.GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ
Gri sistem teorisine dayanan gri ilişki analizi, çoklu performans özellikleri arasındaki karmaşık ilişkileri
etkili bir şekilde çözmek için kullanılır. 1982'de Deng tarafından başlatılan gri sistem teorisinin, zayıf,
eksik ve belirsiz bilgilerle başa çıkmada yararlı olduğu kanıtlanmıştır (Azhagu vd., 2016: 9). Gri ilişkisel
analiz uygulanırken izlenmesi gereken adımlar (Slavek ve Jovic, 2012: 288-9):
1.Adım: Karar matrisi oluşturma
Alternatiflerin m parçası ve her alternatifin n adet değerlendirme kriterine sahip olduğunu gösteren
mxn’lik karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilir.
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 x1 (1), x1 (2),.....x1 (n) 
 x (1), x (2),....x (n) 
2
2
 2



....
X=


....

 xm (1), xm (2),....xm (n)



(1)

2.Adım: Referans serisinin oluşturulması
Referans dizisi, uygulama alanına kadar değiştirilebilir. Bu çalışmanın referans sırası X0 = (1, 1,…, 1)
olarak tanımlanmıştır. Amaç, alternatifler arasında referansa en yakın diziyi bulmaktır.
3.Adım: Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması(Normalizasyon)
Farklı faktörler arasında karşılaştırma yapmak zordur, çünkü farklı bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle,
Karar matrisinin oluşturulabilmesi için bu faktörlerin standartlaştırılmış dönüşümü
yapılmalıdır. Normalizasyon sürecinde şu üç denklem vardır:

xi (k ) 

xi (k )  min xi (k )
max xi (k )  min xi (k )

(2)

xi (k ) 

max xi (k )  xi (k )
max xi (k )  min xi (k )

(3)

xi (k ) 

xi (k )  x0 (k )

(4)

max xi (k )  x0 (k )

Burada bu üç kriterin özelliklerine dayalı normalleştirme; denklem (2) de fayda, denklem (3) de
maliyet ve denklem (4) de orta tip kriter değerlerini normalize etmek için kullanılır.
4.Adım: Mutlak Değer Tablosunun Hesaplanması
Normalize edilmiş seriler ile referans seriler arasındaki mutlak fark hesaplanır.

xi ( k )  x0 (k )  xi ( k )

(5)

5.Adım: Gri İlişkisel Katsayı Matrisinin Oluşturulması
Fark matrisinde Δmax ve Δmin değerleri hesaplanır, burada,
Δmax: matristeki maksimum fark değeri
Δmin: matristeki minimum fark değeri

 i (k ) 

 min  p max
xi (k )  p max

(6)

Denklem 6'da, Δxi (k); fark veri dizisindeki “k” nci değerini gösterir. P katsayısı ayırt edilebilirlik indeksi
için ayırt edici katsayısı olarak bilinir ve çoğu durumda 0,5 değerini alır.
6.Adım: Gri İlişkisel Derecenin Hesaplanması

ri   w(k ) (k )

(7)

Denklemde,  (k) gri ilişkisel katsayı, w(k) k sayısı etki faktörünün toplam etki faktörlerine oranıdır.
W(k)’nın toplamı % 100 dür.
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3.YÖNTEM VE VERİ SETİ
Çalışmada Sermaye Piyasası verilerine göre 2019 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren
yaklaşık 74 aracı kurumdan Borsa İstanbul’da işlem gören beş aracı kurumun finansal performansı
2016-2018 yılları arasında finansal tablolarından elde edilen verilerle Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle
incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen aracı kurumlara ait finansal tablolar Kamuyu Aydınlatma
Platformu’ndan (www.kap.org.tr) elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan finansal oranlar aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir.
Tablo 1. Finansal Performans Oranları ve Değerlendirme Kriterleri
Finansal Oranlar

Kodlar

Referans
Kriterleri

Cari oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar(L1)

L1

max

Finansal Kaldıraç Oranı=Toplam
Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler(M1)

M1

min

Finansman Oranı = Özkaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar(M2)

M2

max

KVYK/Toplam Pasifler(M3)

M3

min

Alacak Devir Hızı (F1)

F1

max

Aktif Devir Hızı= Net satışlar/Aktif(F2)

F2

max

Özsermaye Devir Hızı= Net satışlar/Özkaynaklar (F3)

F3

max

Net Kar Marjı= Net Kar / Net Satışlar(K1)

K1

max

Özsermaye Karlılığı = Net Kar / Öz sermaye(K2)

K2

max

Aktif Karlılığı= Net Kar/ Toplam Aktifler(K3)

K3

max

3.1.Gri İlişkisel Analiz Yönteminin Uygulanması
Gri ilişkisel analiz yöntemiyle aracı kurumların finansal performansı değerlendirilmiş ve tüm yıllara ait
sonuçları göstermek mümkün olmadığından, 2018 yılına ait sonuçlara yer verilmiştir.
1.Adım: Karar matrisinin oluşturulması
Finansal oranlar yoluyla bulunan değerlerden karar matrisi oluşturmuştur.

43

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Tablo 2. Aracı Kurumlara ait Karar Matrisi
ARACI
KURUMLAR

L1

OSMEN

M1

M2

M3

F1

F2

1,022
1,9924 0,4944 7

0,483
6

52,941
0

ISMEN

0,205
1,2070 0,8297 3

0,805
7

INFO

1,411
2,3385 0,4148 0

GLBMD
GEDIK

F3

K1

K2

K3

10,080
0,000
3
19,9368 2

0,004
6

0,002
4

21,588
2

0,004
7,0855 41,5999 9

0,204
3

0,034
8

0,402
8

0,9974

0,5842 0,9982

0,051
3

0,051
2

0,030
0

0,359
1,2980 0,7357 2

0,722
9

66,243
8

43,476 164,500 0,000
3
8
5

0,080
9

0,021
4

0,229
1,1971 0,8137 0

0,806
4

6,6242

0,012
3,5766 19,1963 5

0,239
8

0,044
7

K2

K3

2.Adım: Referans serisinin oluşturulması
Alternatifler arasında referansa en yakın diziyi bulmak için referans serisi oluşturulur.

Tablo 3. Aracı Kurumlara ait Referans Serisinin Matrisi
ARACI
KURUMLAR

L1

OSMEN

1,022 0,483 52,941
1,9924 0,4944 7
6
0

10,080
0,000 0,004 0,002
3
19,9368 2
6
4

ISMEN

0,205 0,805 21,588
1,2070 0,8297 3
7
2

0,004 0,204 0,034
7,0855 41,5999 9
3
8

INFO

1,411 0,402
2,3385 0,4148 0
8
0,9974

0,5842 0,9982

GLBMD

0,359 0,722 66,243
1,2980 0,7357 2
9
8

43,476 164,500 0,000 0,080 0,021
3
8
5
9
4

GEDIK

0,229 0,806
1,1971 0,8137 0
4
6,6242

0,012 0,239 0,044
3,5766 19,1963 5
8
7

X

1,000 1,000
1,0000 1,0000 0
0
1,0000

1,0000 1,0000

M1

M2

M3

F1

F2

F3

K1

0,051 0,051 0,030
3
2
0

1,000 1,000 1,000
0
0
0

3.Adım: Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması(Normalizasyon)
Verilerin normalize edilmesi için formül (2) ve (3) kullanılmıştır. Bu karşılaştırma matrisinde M1 ve M3
kriterleri için (3) numaralı formül, diğer kriterler için ise (2) numaralı formül kullanılmıştır.
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Tablo 4. Aracı Kurumlara ait Karşılaştırma Serisinin Matrisi
ARACI
KURUMLAR

L1

M1

OSMEN

0,6968

ISMEN

M2

M3

F1

F2

0,678
0,8081 0

0,799
6

0,7961

0,0087

0,000
0,0000 0

0,001
7

INFO

1,0000

1,000
1,0000 0

GLBMD

0,0885

GEDIK
X

F3

K1

K2

K3

0,115
0,2214 8

0,000
0

0,000
0

0,000
0

0,3156

0,248
0,1516 3

0,091
6

0,849
0

0,766
5

1,000
0

0,0000

0,000
0,0000 0

1,000
0

0,197
9

0,652
1

0,127
0,2265 7

0,206
9

1,0000

1,000
1,0000 0

0,005
1

0,324
4

0,449
8

0,0000

0,019
0,0385 6

0,000
0

0,0862

0,111
0,0698 3

0,240
2

1,000
0

1,000
0

1,0000

1,000
1,0000 0

1,000
0

1,0000

1,000
1,0000 0

1,000
0

1,000
0

1,000
0

4.Adım: Mutlak Değer Tablosunun Hesaplanması
Normalize edilmiş seriler ile referans seriler arasındaki mutlak farklar alınarak mutlak değer tablosu
oluşturulmuştur.

Tablo 5. Aracı Kurumlara ait Mutlak Değer Tablosu
ARACI
KURUMLAR
OSMEN
ISMEN
INFO
GLBMD
GEDIK
X

L1

M1

M2

M3

F1

F2

F3

K1

K2

K3

0,3032

0,1919

0,322
0

0,200
4

0,2039

0,7786

0,884
2

1,000
0

1,000
0

1,000
0

0,9913

1,0000

1,000
0

0,998
3

0,6844

0,8484

0,751
7

0,908
4

0,151
0

0,233
5

0,0000

0,0000

0,000
0

0,000
0

1,0000

1,0000

1,000
0

0,000
0

0,802
1

0,347
9

0,9115

0,7735

0,872
3

0,793
1

0,0000

0,0000

0,000
0

0,994
9

0,675
6

0,550
2

1,0000

0,9615

0,980
4

1,000
0

0,9138

0,9302

0,888
7

0,759
8

0,000
0

0,000
0

1,0000

1,0000

1,000
0

1,000
0

1,0000

1,0000

1,000
0

1,000
0

1,000
0

1,000
0

5.Adım: Gri İlişkisel Katsayı Matrisinin Oluşturulması
Mutlak değer tablosundaki değerleri gri ilişkisel katsayıya dönüştürmek için, formül (6) da ki P
katsayısı 0,5 alınarak gri ilişkisel katsayılar oluşturmuştur.
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Tablo 6. Aracı Kurumlara ait Gri İlişkisel Katsayı Matrisi
ARACI
KURUMLAR

L1

M1

OSMEN

0,6225

ISMEN

M3

F1

F2

0,608
0,7227 2

0,713
9

0,7103

0,3353

0,333
0,3333 3

0,333
7

INFO

1,0000

1,000
1,0000 0

GLBMD

0,3542
0,3333

GEDIK

M2

F3

K1

K2

K3

0,361
0,3911 2

0,333
3

0,333
3

0,333
3

0,4221

0,399
0,3708 5

0,355
0

0,768
1

0,681
7

1,000
0

0,3333

0,333
0,3333 3

1,000
0

0,384
0

0,589
7

0,364
0,3926 3

0,386
7

1,0000

1,000
1,0000 0

0,334
5

0,425
3

0,476
1

0,337
0,3421 8

0,333
3

0,3537

0,360
0,3496 0

0,396
9

1,000
0

1,000
0

6.Adım: Gri İlişkisel Derecenin Hesaplanması
Bütün kriterlerin eşit ağırlıkta olduğu varsayılarak ve ağırlıklar toplamı 1’e eşitlenerek, her bir kriter
kendi ağırlık değeriyle çarpılmış ve gri ilişki derecesi hesaplanmıştır

Tablo 7. Aracı Kurumlara ait Gri İlişkisel Katsayı Değerlendirme Tablosu
ARACI
KURUML
AR

L1

OSMEN

0,622 0,722 0,608 0,713 0,710 0,391 0,361 0,333 0,333 0,333
5
7
2
9
3
1
2
3
3
3
0,5130 3

ISMEN

0,335 0,333 0,333 0,333 0,422 0,370 0,399 0,355 0,768 0,681
3
3
3
7
1
8
5
0
1
7
0,4333 5

INFO

1,000 1,000 1,000 1,000 0,333 0,333 0,333 1,000 0,384 0,589
0
0
0
0
3
3
3
0
0
7
0,6974 1

GLBMD

0,354 0,392 0,364 0,386 1,000 1,000 1,000 0,334 0,425 0,476
2
6
3
7
0
0
0
5
3
1
0,5734 2

GEDIK

0,333 0,342 0,337 0,333 0,353 0,349 0,360 0,396 1,000 1,000
3
1
8
3
7
6
0
9
0
0
0,4807 4

M1

M2

M3

F1

F2

F3

K1

K2

K3

İlişki
Derece Sırala
si
ma

Aracı kurumların 2018 yılına ait performans değerlemesine ilişkin sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.
En iyi performansı İNFO Yatırım Menkul Değerler şirketinin gösterdiği belirlenmiştir. Tablo 8’de
analize dahil edilen tüm yıllar için performans sıralaması sonuçları gösterilmiştir.
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Tablo 8. Gri İlişkisel Analiz Yöntemine Göre 2016-2018 Yılları arasında Aracı Kurumların Finansal
Performans Sıralaması
2016
2017
2018

ARACI KURUMLAR

İlişki
Derecesi

Sıralama

İlişki
Derecesi

Sıralama

İlişki
Derecesi

Sıralama

OSMEN

0,6782

2

0,6818

2

0,5130

3

ISMEN

0,4663

4

0,3873

5

0,4333

5

INFO

0,8036

1

0,7649

1

0,6974

1

GLBMD

0,6191

3

0,5885

3

0,5734

2

GEDIK

0,3395

5

0,4687

4

0,4807

4

Tablo 8’e bakıldığında analize dahil edilen tüm yıllarda en iyi performansı sergileyen aracı kurumun
“İNFO Yatırım Menkul Değerler” olduğu görülmektedir. 2016-17 yıllarında en iyi performansı
sergileyen ikinci aracı kurum “OSMANLI Yatırım Menkul Değerler” iken, 2018 yılında “GLOBAL Menkul
Değerler” in olduğu görülmektedir. 2017-18 yılları arasında en düşük performansı “İŞ Yatırım Menkul
Değerler” göstermiştir. Genel olarak sonuçlara bakıldığında analiz edilen yıllarda en iyi performansı
sergileyen şirketin değişmediği, ancak diğer sıralamaların yıllara göre farklılık gösterdiği söylenebilir.
SONUÇ
Ekonomik büyüme ve gelişmenin önemli bir parçası olan sermaye piyasalarının gelişmesi, ülke
ekonomisinin canlanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Ekonominin uzun vadeli sürdürülebilir gelişimi
için gereken finansal kaynakları sağlarlar. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi, finansal istikrar ve para
politikası aktarımı gibi hedefleri de dahil olmak üzere makro-finansal politikalar için önemli bir unsur
olarak kabul edilir. Ülkemizde günden güne gelişen ve büyüyen sermaye piyasaları toplanan
tasarrufların daha ucuz maliyetle, fona ihtiyacı olan yatırımcılara ulaştırılmasını ve tasarruf
sahiplerinin de daha iyi düzeyde kazanç elde etmelerini sağlar. Ülkemizde bu konuda daha çok
bankalar etkin olsa da, aracı kurumlarda faaliyet göstermektedir.
Çalışmada, Türkiye sermaye piyasasında faaliyet gösteren yaklaşık 74 aracı kurumdan Borsa
İstanbul’da işlem gören 5 aracı kurumun finansal performansı analiz edilmiştir. 2016-2018 yılları
arasında BIST’de işlem gören beş aracı kurumun finansal tablolarından elde edilen finansal oranlara
Gri İlişkisel analiz yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda analiz edilen 3 dönemde en iyi
performansı “İNFO Yatırım Menkul Değerler” in gösterdiği belirlenmiştir. Analize konu olan
dönemlerde ise diğer performans sıralamaları arasında çok fazla değişiklik olmadığı belirlenmiştir.
“GLOBAL Yatırım Menkul Değerler” in 2018 yılında ikinci sırada iken 2016 ve 2017 yıllarında üçüncü
sırada yer aldığı görülmüştür Bu durumda 2018 yılında daha iyi performans sergilediği söylenebilir.
Araştırma sonuçlarının genel olarak literatür sonuçları ile uyumlu olduğu söylenebilir.
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Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Uzman Hekimlerinin Defansif Tıp Uygulamaları Hakkındaki
Görüşlerinin İncelenmesi
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Özet
Defansif tıp, son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve tartışılan bir kavramdır. Özellikle malpraktis
davalarının artması ile birlikte sık karşılaşılan defansif tıp kavramı, hekimlerin kendilerini davalardan
koruma amaçlı sergiledikleri pozitif ve negatif davranışlar olarak iki grupta incelenmektedir.
Bu çalışmada, malpraktis davaları ile sık karşılaşan ve önemli bir hekim grubu olan Kalp ve Damar
Cerrahisi ve Kardiyoloji Uzman Hekimlerinin görüşleri incelenmiştir.
Sonuç olarak çalışmamız kapsamında yapılan görüşmelerde hekimlerin görüşleri arasında
karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıları büyük çoğunluğunun defansif tıp
hakkında bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Defansif tıbba yönlendiren faktörlerin başında
açılan malpraktis davaları, şikâyetler, hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz kalma
olasılığı belirtilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu defansif tıp yaklaşımlarının ülkemizde gün
geçtikçe yaygınlaştığını belirtmişlerdir. Katılımcılar, defansif tıp yaklaşımlarının azaltılması için
koruyucu yasa ve önlemler, hekimlere hasta ve yakınlarıyla iletişim konusunda eğitimler verilmesi,
şikâyetlerde mahkemeye intikal etmeden önce Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları, bağımsız mesleki
örgütler ve hastalarla iletişim sağlanarak ortak çözüm yollarının bulunması, basına yönelen haberlerin
azaltılması gibi önlemleri belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Defansif Tıp, Malpraktis, Sağlık Yönetimi
The Analysis of Cardiologists and Cardiovasculer Surgeons’s Conception About Defensive
Medicine Practice
Abstract
Defensive medicine is a term that has became widespread and is also a much debated question.
Especially, because of increasing number of malpractice suits, defensive medical practice densely
occurs. And defensive medical practice has been examined in two main group as positive and
negative defensive medicine behaviors.
In the study, we analysed the conception of cardiologist and cardiovasculer surgeons (who encounter
with defensive medicine densely )about defensive medicine.
As a result, with in the context of our study, we compared the conception of doctors about defensive
medicine. As a result of the study, we came to conclusion that, the most of participants have
information about defensive medicine. The participants stated that the prevalent factors which
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direct them to defensive medicine are, malpractice suits, complaints, probability of exposure physical
violence by patients and their compainon The most of participants stated that defensive practice
became more and more widespread in the country. Participants highlighted the actions to reduce the
tendency to the defensive medicine as, making protective laws and legal arrangement, finding a
collective solution through the medium of communication with Health Ministry, Professional
Asssociations, Doctor Association and patients, before patience complaints becoming a lawsuit,
reducing negative news by media.
Keywords: Defensive Medicine, Malpractice, Health Management

GİRİŞ
Defansif tıp ‘’hekimin kendisini bir malpraktis davasından kısmen veya tamamen korumak isteğiyle
veya böyle bir davanın oluşma ihtimaline karşı güvenilir defansif bir davranış ile hizmet etmek
isteğiyle ortaya çıkan klinik karar veya eylem’’ olarak tanımlanmaktadır (De Ville, 1998, s.570). Diğer
bir ifadeyle defansif tıp ‘‘özellikle hastane personelinin malpraktis davasına maruz kalmasını azaltmak
amacıyla yüksek riskli prosedürlerden kaçınması veya bu amaçla kendini korumak için gerekli
olmayan işlemleri gerçekleştirdiğinde ortaya çıkan bir kavramdır’’ (Catino, 2011, s.1).
Defansif tıp uygulamalarının yaygınlaşması, artan malpraktis davaları ile doğrudan ilişkilidir.
Malpraktis davaları ise ilk olarak 1800 yıllarının başlarında ortaya çıkmaya başlamış ve günümüzde
oldukça yaygınlaşmıştır (Tuers, 2013, s.160).Öyle ki Yan ve arkadaşlarının çalışmasında, katılımcı
hekimlerin %71,1 inin son 3 yılda en az bir kez malpraktis şikâyetiyle karşı karşıya kaldığı bildirilmiştir.
Katılımcı hekimlerin %71’inin Amerika Birleşik Devletleri’nde defansif tıbbın bir problem olduğunu
ifade ettikleri bildirilmiştir (Yan, 2017, s.2346-2347).
Defansif tıp yaklaşımlarının sık görüldüğü ülkelerin ise başta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail,
Japonya, Avustralya, İngiltere, İtalya ve Belçika olduğu ifade edilmiştir. (Hvidt, 2017, s.2). Gelişmekte
olan ülkeler sağlık hizmetine ulaşamadığından veya kısmen ulaştığından defansif tıp bu ülkeler için
lüks bir kavram olmaktadır (Bean, 2016, s.569).Ülkemizde tıbbi malpraktis davalarının giderek arttığı
bilinmektedir. Ceza ve tazminat hukukumuzda konuyla ilgili yeterli düzenleme olmamakla birlikte
yasalarında malpraktiskanunları ve düzenlemeleri bulunan ABD ve bazı Avrupa Ülkeleri’nde yaşanan
en büyük problemin defansif tıp olduğu ifade edilmektedir (Aynacı, 2008, s.1).
Defensif tıp uygulamalarının varlığını tespit etmeye ve ölçmeye çalışıldığında kısmen bir zorluk ortaya
çıkmaktadır. Çünkü hekim açısından doğru tedavi seçeneği veya kendini koruma altına alma amaçlı
tedavi seçeneği arasında gri alan mevcut bulunmaktadır (Asher, 2015, s.422). Defansif tıbbın doğru
ölçümü gerçekten zor olmaktadır. Fakat politik olarak oldukça hassas olan bu konu Amerika ve
Avrupa’da yaygın olarak incelenmektedir (Ramella, 2015, s.421-422).
Defansif tıp uygulamaları ikiye ayrılmaktadır. Birincisi garantici veya pozitif defansif tıp, hastanın
tedavisinde çok küçük etkisi olan veya hiç etkisi olmayacak testleri istemek veya tedavileri
uygulanması, ikincisi kaçınma yani negatif defansif tıp ise riskli girişimlerden total olarak veya kısmen
kaçınmalarıdır (Burdon J, 2013, s.623). Summerton, hekimlerin defansif tıp yaklaşımları arasında ilk üç
tercihinin; hastayı sevk etme, daha yakın takibe alma, daha fazla tanılama testi kullanma, pozitif
defansif tıp yaklaşımları arasında ilk üç tercihinin ise daha fazla not alma, prosedürler hakkında
açıklama, tarama testi yapma olduğunu belirtmiştir (Summerton, 1995, s.28). Din ve arkadaşlarının
1026 beyin cerrahının defansif yaklaşımını incelediği çalışmasında, 887’sinin (%86) defansif
yaklaşımları tercih ettiği, en yaygın olarak görüntüleme tetkiki isteme (%82), ikinci sırada laboratuvar
tetkiki isteme (%76,1) üçüncü sırada ise sevk etme (%75,3) olduğu ifade edilmiştir (Din, 2017, s.182).
2008 yılında MMS (Massachusetts MedicalSociety) tarafından yapılan 838 hekimin katıldığı
araştırmada, toplam X-ray tetkik sayısının %22 sinin, Bilgisayarlı Tomografi tetkik sayısının %28’inin,
ultrason tetkik sayısının %24’ünün yasal sorumluluk endişesiyle istendiği sonucuna ulaşılmıştır (MMS,
2008, s.3-4).Başer ve arkadaşları tarafından 88 hekim üzerinde yapılan araştırmada güncel çalışmalar
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ile uyumlu olarak, hekimlerin büyük çoğunluğunun defansif tıp uyguladığı ve hekimlerin %21’inin çok
iyi, %49,3’ünün iyi, %23,5’inin orta derecede, %6,2'sinin zayıf derecede defansif tıp uyguladığı
sonucuna ulaşılmıştır (Başer, 2014, s.4).
Defansif tıbbın mali boyutu yaygın tartışılan konulardan biridir, fakat gerçek maliyetini kanıtlamak
oldukça zordur. Amerika Birleşik Devletleri’nde defansif tıbbın maliyeti ile ilgili çalışmalar
incelendiğinde, defansif tıbbın maliyetinin toplam sağlık harcamaları içerisindeki payının %5 ile %26
arasında değişkenlik gösterdiği görülmektedir (Tuers, 2013, s.162).Rothberg ve arkadaşlarının yaptığı
araştırmada, hekim uygulamalarının %28’inin defansif yönde olduğu, hasta başına ortalama tedavi
maliyetinin 1695 dolar olduğu ve bu maliyetin 226 dolarının (%13) defansif tıp uygulamalarına ait
olduğu görülmüştür (Rothberg, 2014, s.1867).
Defansif tıbbın uygulanmasının hukuki boyutu incelendiğinde ise ülkemizde defansif tıp uygulamaları
ile ilgili hiçbir kanun ve yönetmelik bulunmadığı görülmektedir.Bu durum da hekimin hukuki olarak
kendisini garanti altına alması adına defansif tıbbı kolay tercih edilebilir bir yöntem olarak karşımıza
çıkarmaktadır (Gökşen, 2014, s.143-144).
Araştırmanın Amacı
Çalışmamızın amacı gittikçe yaygınlaşan defansif tıp uygulamaları ile ilgili olarak çok önemli
ameliyatları gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Uzman Hekimlerinin Defansif Tıp
uygulamaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir.
Hekimlerin maruz kaldığı malpraktis davaları neticesinde sorumluluk maliyetlerinden yüksek olarak
etkilenen branşların, acil tıp, genel cerrahi, beyin cerrahisi, jinekoloji, ortopedi, radyoloji branşları
olduğu ifade edilmiştir (Studdert, 2005, S.2609). Clark, malpraktis davasına istinaden tazminata
mahkum edilen hekimlerin branşlarına göre oranlarını incelemiş, birinci sırada beyin cerrahisi uzman
hekimleri (%19.1), ikinci sırada göğüs kalp ve damar cerrahisi uzman hekimleri (%18.9) üçüncü sırada
genel cerrahisi uzman hekimleri (%15.3) olarak sıralamıştır (Clark, 2015, s.314). Bu sebeple
araştırmamız bu alanlarda yapılmıştır. Bu anlamda çalışmamızda en çok malpraktis davasında
tazminata hükmedilen kalp ve damar cerrahisi uzman hekimleri üzerinde araştırma yapılması oldukça
önemlidir.
Çalışmamız ile önemli bir hekim grubu olan Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Uzman
Hekimlerinin görüşlerinin belirlenmesi sonucunda ülkemizde ve dünyada güncel bir konu olan
defansif tıp uygulamalarına bakış açısına önemli katkılar sağlanacaktır.
Metot
Araştırmanın evreninibirEğitim Araştırma Hastanesi’nde aktif görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi ve
Kardiyoloji Uzman Hekimleri (15 kişi) oluşturmaktadır. 15 hekimin tamamı ile görüşme sağlanmıştır.
Çalışmamızda uzman görüşünün alınmasına dayalı görüşme tekniği uygulanmış ve yapılandırılmış
görüşme formu ile yüz yüze görüşme tekniği aracılığıyla 15 hekime iletilen toplam 8 soru ile
katılımcıların görüşlerine ulaşılmıştır. Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuştur. Yapılan
görüşmelerde katılımcıların verdikleri bilgiler arasındaki paralelliği ve farklılığı saptamak suretiyle,
bulgular kısmında görüşler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
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Soruların hangi kaynaklardan oluşturulduğuna dair bilgiler Tablo-1 de gösterilmiştir.

SORULAR

KAYNAKLAR

Soru 1:

‘Defansif tıp (Hekimlerin mesleklerini uygularken medikolegal
endişeler nedeniyle olağan tıp uygulamalarından sapmaları olarak
tarif edilebilir) kavramından ne anlıyorsunuz, bu konuda yeterli
bilgiye sahip misiniz?

Başer, 2014

Soru 2:

Defansif tıp yaklaşımını etkileyen ve hekimi bu yaklaşıma yönlendiren
faktörler sizce nelerdir?

Aynacı, 2008

Soru 3:

Tarafınıza hiç malpraktis davası açıldı mı, bu davalar mesleki
tutumunuzu nasıl etkilemektedir?

Ortashi,2013

Soru 4:

Sizce malpraktis davaları ile defansif tıp yaklaşımları arasında nasıl bir
ilişki bulunmaktadır?

Silberstein, 2016

Soru 5:

Pozitif defansif tıp yaklaşımlarına (1-Daha fazla tetkik isteme, 2-Daha
fazla ilaç yazma, 3-Tanı ve tedavi için fazladan konsültasyon isteme,
4-Daha fazla görüntüleme tetkiki isteme, 5-Daha detaylı kayıt tutma,
6- Tıbbi prosedürleri daha detaylı açıklama, 7-İnvazif prosedürler
önerme, 8-Tedavi sonrası takipte artma, 9-Müşteri memnuniyeti
faaliyetlerinin geliştirilmesi, 10-Hasta ve yakınları ile daha fazla
zaman
geçirme,
bilgilendirmenin
daha
fazla
yapılması
uygulamalarıdır.) bakış açınız nedir ?

Yan, 2017

Soru 6:

Negatif defansif tıp yaklaşımlarına (1-Komplikasyon riski yüksek
tedavi yöntemlerinin uygulanmasından, dava etme olasılığı yüksek
hastalardan ve kompleks medikal problemleri olan hastalardan
kaçınma, 2-Hastayı başka bir hekime sevk etme, 3-Şiddete eğilimli ve
acil hastalardan kaçınma, 4-Riskli hastaları kabul etmeme
uygulamalarıdır) bakış açınız nedir?

Catino, 2011

Soru 7:

Defansif tıp yaklaşımlarının ülkemizde yaygınlığı hususunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hvidt, 2017

Soru 8:

Defansif tıp yaklaşımlarının azaltılması için ne gibi önlemler
alınmalıdır. Bu konuda beklenti ve önerileriniz nelerdir?

Summerton, 1995

BULGULAR
Anket formunun giriş bölümünde katılımcıların (15 hekim)sosyo-demografik özelliklerine ait
bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Cinsiyet

Yaş

Klinikteki Mesleki Yılı

Hastanedeki Çalışma
Yılı

Akademik Unvan

Branş

n

%

Erkek

14

93.4

Kadın

1

6.6

≤30

0

0

30-39

3

20

40-49

8

53.3

≥50

4

26.7

≤10

0

0

10-19

8

53.4

20-29

6

40

≥30

1

6.6

≤10

7

46.7

10-19

7

46.7

20-29

1

6.6

≥30

0

0

Profesör

4

26.7

Doçent

6

40

Uzman Doktor

5

33.3

Kardiyoloji

7

46.7

Kalp ve Damar
Cerrahisi

8

53.3

Katılımcıların görüşleri yüzyüze görüşme tekniği ile kayıt altına alınmış ve tüm sorulara ait yanıtlar bir
araya getirilmiştir.

SORU 1:‘Defansif tıp (Hekimlerin mesleklerini uygularken medikolegal endişelernedeniyle olağan tıp
uygulamalarından sapmaları olarak tarif edilebilir) kavramından ne anlıyorsunuz, bu konuda yeterli
bilgiye sahip misiniz?
Katılımcı 1:Günümüz şartlarında, riskli hasta sorumluluğu almama.
Katılımcı 2: Yüksek riskli hastalardan ve tedavi yöntemlerinden,çeşitli endişelerle hekimin uzak
durması.
Katılımcı 3:Bu ankete kadar yeterli bilgiye sahip değildim, anketle birlikte araştırdım, hekimin
kendisini malpraktisten kaçınmak ve hukuki, basın-yayın, performans, ödül, maddi kazanç gibi
durumları göz önüne alarak yapması gerekenden daha fazla veya az işlem yapması, tetkik istemesi,
konsültasyon istemesi, sevk etmesi.
Katılımcı 4:Yeterli bilgiye sahibim.
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Katılımcı 5:Yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Günlük klinik uygulamalarda maalesef karşı
karşıya kaldığımız, yaşadığımız bir gerçek.
Katılımcı 6:Bu hasta başıma ne gibi dertler açabilir diye düşünmekten kendini savunmaya yönelik
hastaya tanı ve tedavide yaklaşım şekli.
Katılımcı 7:Yapılması gereken riskli bir tedaviyi doktorun kendisini sıkıntıya sokma ihtimaline karşı
tedaviyi uygulamaktan çekinmesidir şeklinde anlamaktayım.
Katılımcı 8:Yeterli bilgiye sahip değilim. Ancak riskli girişimlerden kaçmak için ileri sürülen tıbbi
bahaneler olarak algılıyorum.
Katılımcı 9:Son 50 yılın populist ve kaliteden çok kantiteye odaklı hizmet sunumu anlayışına dayalı
sağlık politikalarının bir sonucu olarak hekimleri hastalarının sağlığını ikinci plana itip kendi hukuki
güvencelerini ön plana alması.
Katılımcı 10:Mesleği icra ederken yapılması gereken bir girişimsel işlemi yapmaktan tedirgin olmak ve
sorumluluğu
ve/veya
işlemi
başka
bir
kişi/merkeze
yönlendirmek
veya
hastaya girişimsel işlem yapmadan medikal takip kararı almak olarak anlıyorum.
Bu konuda yeterince ayrıntılı bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum.
Katılımcı 11:Günümüzde gerek kanuni gerek tıbbi yaptırım artışı malpraktis davaları hekimi defansif
olmaya itmektedir.
Katılımcı 12:Medikolegal endişeler nedeni ile medikolegal sorun çıkma ihtimali yüksek durumlardan
hastanın tedavisini aksatmadan kaçınma diye tanımlayabiliriz.
Katılımcı 13:Hastalarımızın sağlığı ile ilgili yaklaşımlarda, bazen legal endişelerimiz oluyor. Bu durumu
çok sık yaşıyoruz. En basiti girişimsel işlemleri çok sık yapan bir Çocuk Kardiyoloğu olarak, Çocuk Kalp
Cerrahı olmadan bu işlemleri yapmak beni çok rahatsız ediyor. Komplikasyona çok açık girişimlerde en
güvenli alanı seçebiliyoruz. Bazen işlemleri geciktirebiliyoruz. Hastaya ve kendimize en az zararı
vermek amacımız.
Katılımcı 14:Bu konuda yeterli bilgiye sahip değilim.
Katılımcı 15:Doktorun hastaların malpraktis iddiasına, agresif hasta yakınlarının saldırı olasılığına,
yönetimden gelebilecek baskı ve cezalara karşı kendini savunabilmek amacıyla hastanın tanı ve
tedavisine değil kendi güvenliğine odaklanmasıdır.

SORU 2: Defansif tıp yaklaşımını etkileyen ve hekimi bu yaklaşıma yönlendiren faktörler sizce nelerdir?
Katılımcı 1:Hekimin, suçsuz ve hatasız olduğu halde hakkında açılan soruşturma ve davaların yanında
sağlıkta şiddet.
Katılımcı 2: 1) İş yoğunluğu nedeniyle hastaların bilgilendirilmeleri tedavinin her aşamasında mümkün
olmamakta. Hasta tedavinin bir aşamasında yaşadığı olumsuzluğu kabullenememekte. Uygulanan
işlemin riskleri ve kompleksliğine vakıf olamamakta. Sonuçta komplikasyon hastalığa veya hastaya
değil hekime fatura edilmekte. 2) Hasta şikayetleri, mahkemeler vs ile uğraşmak hekimleri ciddi
anlamda yıpratmakta. 3) Kapasite üzeri çalışan hekimler mecburen daha az sıkıntı oluşturacak, az
komplikasyonlu tedavilere yönelmekte.
Katılımcı 3:Malpraktisten kaçınmak ve hukuki, basın-yayın, performans, ödül, maddi kazanç.
Katılımcı 4:Legal endişeler, haksız ithamlar, olası muhtemel problemlerin bilinmesine karşı gelişecek
tepkiler.
Katılımcı 5:1) Ücretlendirme politikaları 2) Hastanın çok kolay şekilde, hekimi veya sorumlu sağlık
ekibi ile herhangi bir fikir alışverişinde bulunmadan şikâyette bulunması ve bu şikâyetin ön
değerlendirmeye alınmadan, doğrudan hekimin karşısına konulması 3)Şikâyet sebebi ile açılan
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soruşturmalar sebebi ile hekimin adeta kendini aklama zorunda kalması ve bunun için önemli bir
mesai harcaması gerekliliği.
Katılımcı 6:Hastanın tutumu, doktorun çalıştığı merkezin tutumu, Sağlık Bakanlığının tutumu.
Katılımcı 7:Bence 1) Yüksek riskli hastaya uygulanan tedavi sonuçları diğer normal vakalar için daha
yüksek mortalite ve morbidite olması. 2) Hasta ve yakınları ile mahkemelik süreçlerden kaçınmak. 3)
Başarısız doktor imaj olgusu oluşmasını önlemek. 4) Yönetim ile sıkıntıya düşmemek. Özellikle özel
sektörde daha yaygındır diye düşünüyorum.
Katılımcı 8:Riskli işlemleri kastediyorsak, risk almanın maddi bir karşılığının olmayışı en büyük
etkendir. Diğer etkenleri ise deneyim ve cesaret eksikliği olarak düşünmekteyim.
Katılımcı 9:Yukarıdaki kişisel tanımımın içinde yer almaktadır(mesleki yıl tecrübesini kastetmektedir).
Katılımcı 10:Sıklık sıralaması hekimden hekime, merkezden merkeze değişmekle birlikte:
1)
Hukuki
yaptırımlar:
Yapılan
girişimsel
bir
işlemin
neticesinde
olabilecek
komplikasyon
vs
sonrası
konuyu
“fırsatçılık”
olarak
gören
hukukçuların
“sigortanın
varlığını”
bahane
ederek
hasta
yakınlarını
yanlış
yönlendirmesi
gerçeğinden dolayı olacak çekinceler. 2) Bilinçsiz ve saldırgan hasta yakınlarının saldırılarına maruz
kalma çekincesi3) Genç meslektaşlarımızda olabilecek mesleki tecrübe/yeterlilik/bilgi eksikliği.
Katılımcı 11:Sabim,Cimer gibi şikâyet mercileri, kader ve ecelin doktorun elinde olduğunu sanan
cehalet.
Katılımcı 12:Sorumlulukla ile elde edilen kazancın arasındaki büyük uçurum farkı ve şiddete maruz
kalma ihtimali yada hasta ve yakınlarının eğitim seviyesi ile uygulama ve risklerini anlamakta ve
sorumluluk almakta zorlanmaları.
Katılımcı 13:Malpraktis yasaları, sürekli hata kovalayan hasta yakınları ve avukatlar, vicdanımız.
Katılımcı 14:Doktorun başına gelen malpraktis davaları, kendi yakınlarının başına gelenler.
Katılımcı 15:Hasta ve hasta yakınlarının agresif davranışları.
SORU 3: Tarafınıza hiç malpraktis davası açıldı mı, bu davalar mesleki tutumunuzu nasıl
etkilemektedir?
Katılımcı 1:Soruşturma ve incelemeler açıldı. Şu ana kadar moral bozukluğu ve üzüntü dışında
etkilemedi ancak ilerisi için emin değilim
Katılımcı 2: Açılmadı ama bu kavram Demokles’in kılıcı gibi her hekimin başının üzerinde sallanmakta.
Hekimler de bu bilinçle hareket etmekte. Ancak branş hastanesi ve Türkiye’nin önde gelen kalp
merkezlerinden olduğumuz için yüksek riskli hastadan kaçmaimkanımızyoktur.Branşımız yapısı gereği
hep yüksek riskli hastalarla uğraşmaktadır. Tıbben doğru ise hastaya anlatılarak her türlü riskli tedavi
üstlenilmektedir.
Katılımcı 3:Evet, açıldı. 2015’te açılan dava 2018’de beraatla sonuçlandığı halde, karşı taraf itiraz
ettiği için bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine intikal etti ve halen devam ediyor. 5 yıldır devam
eden bu süreçte davalara katılmam nedeniyle mesaimi harcıyorum, hastalarıma ayıracağım zamanı
adliye koridorlarında adi suçlularla aynı ortamda suçsuzluğumu ispat etmeye çalışarak geçiriyorum.
Baktığım her hastada, yaptığım her girişimsel işlemde acaba süreç gereği olabilecek olumsuz
gelişmeler dolayısıyla ben suçlanacakmıyım kaygısı olmaya başladı, bu durum ister istemez psikolojimi
olumsuz olarak etkiledi. Avukat tutmak zorunda kaldığım için ödemek zorunda kaldığım ve/veya
kalacağım ücret de cabası.
Katılımcı 4:Açılmadı. Etkilememektedir.

55

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Katılımcı5:Açıldı.Çoğu hastane ve hekimin kabul etmediği, tedavisini üstlenmediği ağır/riskli/acil
hasta ve hastalıkların tedavisinde daha fazla düşünür/çekimser/isteksiz olmaya yönelmeme sebep
olmakta.
Katılımcı 6:Hayır.
Katılımcı 7:Hayır açılmadı.Olmasını da hiç istemem.Çalışma şevki ve motivasyonu düşüreceğini
düşünüyorum.
Katılımcı 8:Malpraktis davası direkt olarak açılmadı. Fakat bir davada şahitliğime başvuruldu.
Malpraktis davaları eğer haksız yere açılmış ise Defansif Tıp davranışını tetiklemenin yanında mesleğe
karşı soğuma etkisi de yaratabilir.
Katılımcı 9:Açılmadı ama açılma olasılığı bile olumsuz etkilemesi için yeterli.
Katılımcı 10:Evet açıldı ve her mahkemeden doktor lehinde karar çıkmasına rağmen hasta
yakınlarının ısrarla dava sürecini devam ettirmesi sonucu 7 senedir devam eden
dava süreci… Benzer hastalar ile karşılaşınca hastaya herşeyi anlatmama rağmen
anlamadığı ya da tedirginliğini görürsem hastaya işlem yapmayacağını başka
hekime gitmesini ifade ediyorum.
Katılımcı 11:Dava açılmadı ancak Sabim ve Cimerşikâyeti oldu. Tamamen motivasyon kaybı.
Katılımcı 12:Yok.
Katılımcı 13:Hiç davalık olmadım. Ama invaziv işleri yapan hekimler, ekokardiyografiyi raporlandıran
bizler bu duruma çok sık maruz kalabiliriz.
Katılımcı 14:Açılmadı.
Katılımcı 15:Evet açıldı. Sonuç lehime sonuçlanmasına rağmen bu konu benim hasta yaklaşımımı özle
durumlarda negatif etkiledi.

SORU 4:Sizce malpraktis davaları ile defansif tıp yaklaşımları arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
Katılımcı 1:Direk ilintili elbette. Bu davalar arttıkça ileride ciddi girişim ve ameliyatların
sorumluluğunu alacak hekim zor bulunacaktır.
Katılımcı 2: Pozitif ilişki vardır.
Katılımcı 3:Hekimlerin malpraktis davalarından kaçınırken farkında olarak veya olmadan pozitif veya
negatif defansif tıp yaklaşımı sergileyebileceklerini düşünüyorum
Katılımcı 4:Bu yaklaşımların arttığı bildirilmekte olsa da birçok hekim olağan çalışma düzenine devam
etmektedir.
Katılımcı 5:Doğrudan, birebir ilişki söz konusu.
Katılımcı 6:Malpraktis davaları sonucunda hekim, hastayı nasıl iyileştiririm düşüncesinden çok neler
yapayım da bu hasta bana dava açmasın, veya açarsa da başıma birşey gelmesin şeklinde
düşüncelere itilmiştir.
Katılımcı 7:Direkt bir ilişki mevcuttur.
Katılımcı 8:Direkt bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Eğer bir doktor defansif yaklaşıyorsa mutlaka
başından bir malpraktis davası geçmiş olma ihtimali vardır.
Katılımcı 9:Doğrudan ve lineer bir ilişki
Katılımcı 10:Kesinlikle malpraktis davalarının fazlalığı defansif tıp tercihini tetikliyor
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Katılımcı 11:Gerek kendisi gerek çevresi herhangi bir şekildeşikayet ve davaya bulaşan hekim defansif
olmak zorunda hissetmektedir.
Katılımcı 12:Dava sayısı artarsa defansif tıp uygulamasıda artar.
Katılımcı 13:Kesinlikle ilişkili. Korkudan dolayı hekim yeterince özgür hissetmeyebilir. Daha kolaycı
yaklaşımlar sergiler.
Katılımcı 14:Malpraktis davaları olan ya da o korkusu olanlarda defansif tıp yaklaşımı yaygındır.
Katılımcı 15:Malpraktıs daha çok hekimin istemeden yaptığı bir hata olarak düşünmekteyim.Defansif
tıp bu konuda eğitimsiz kişilerin peşin hükümlü olması.
SORU 5: Pozitif defansif tıp yaklaşımlarına (1-Daha fazla tetkik isteme, 2-Daha fazla ilaç yazma, 3Tanı ve tedavi için fazladan konsültasyon isteme, 4-Daha fazla görüntüleme tetkiki isteme, 5-Daha
detaylı kayıt tutma, 6- Tıbbi prosedürleri daha detaylı açıklama, 7-İnvazif prosedürler önerme, 8Tedavi sonrası takipte artma, 9-Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin geliştirilmesi, 10-Hasta ve
yakınları ile daha fazla zaman geçirme, bilgilendirmenin daha fazla yapılması uygulamalarıdır.) bakış
açınız nedir ?
Katılımcı 1:5,6,8,10. Maddeler bana göre daha ciddi.
Katılımcı 2: Gereksiz tetkik istemek ve tedavi uygulamak doğru yaklaşım değildir. Endikasyonlar
dikkate alınarak her hekim kendi sanatını ortaya koymalıdır. Hasta bilgilendirilmesi ve memnuniyeti
ayrı bir ihtisas işidir ve devlet hastaneleri bu konuda daima zarar görmektedir. En riskli ve pahalı
tedaviler yapılmakta, ancak hastanın dikkati bekleme süreleri, randevular ve hastane yatakları
üzerine yoğunlaşmaktadır.
Katılımcı 3: 1-Daha fazla tetkik isteme, 2-Daha fazla ilaç yazma, şeklinde pozitif defansif tıp
yaklaşımına olumlu bakmak mümkün değilken, tanı ve tedaviye katkı sağlayabilecek
konsültasyonların istenmesi ve görüntüleme tetkiki istemenin katkısı olabileceği taraftarıyım.
5-Daha detaylı kayıt tutma, 6- Tıbbi prosedürleri daha detaylı açıklama, 7-İnvazif prosedürler önerme,
8-Tedavi sonrası takipte artma, 9-Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin geliştirilmesi, 10-Hasta ve
yakınları ile daha fazla zaman geçirme, bilgilendirmenin daha fazla yapılması uygulamalarının ise
tartışmasız olumlu etkilerinin olduğunu düşünüyorum.
Katılımcı 4:Birçoğu zaten olması gereken, pozitif yönde gelişmeleri ifade etmektedir.
Katılımcı 5:Daha fazla tetkik isteme, daha fazla ilaç yazma başlıkları haricinde diğer başlıklar zaten
tereddütsüz benimsediğimiz davranışlar.
Katılımcı 6:1,3,4,6,7 şıklarda belirttikleriniz hastayı başka kurumlara göndermeyi teşvik edip, tedaviye
geç başlamaya neden olabilir. Bunun yanında hastane harcamalarını artırır.
Katılımcı 7:1,2,3,4,5,6,8,10 seçeneklerine katılıyorum ancak 7,8,9’a çok katkısı olduğunu
düşünmüyorum.
Katılımcı 8:Hastaların en büyük isteği bilgi olarak tam tatmin edilmektir. Bunu yapabilirsek hizmet
kalitemiz artar. Bilgilendirme, hasta memnuniyetini ve uyumunu artırmaktadır. Mesleki açıdan da
başarı ve tatmine katkı sağlamaktadır.
Katılımcı 9:Gereksiz maliyet ve devlete külfet yaratan garabetler silsilesinin zorunlu sonucu.
Katılımcı 10:Gereksiz maddi harcama, fazla mesai ve gereksiz uygulamaları arttıran, daha geçkarar
verilmesi
daha
çok
para
harcanması,
yapılması
gereken
işlemin
yapılmasını
geciktirdiği için hastanın ve SGK’nın aleyhine işleyen ve fakat hemen her
hekimin uygulayageldiği kendini uygulamak zorunda hissettiği bir süreç.
Katılımcı 11:Bunu pozitif tabir etmek yanlış zira hastaya yazılan fazla ilaç verilen radyasyon vb.
negatiftir.
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Katılımcı 12:1,2,3,4 aslında bunlarda negatif defansif tıp uygulamaları diğerleri pozitif uygulamalar.
Katılımcı 13:Göz korkusu nedeniyle bende 4, 5, 6, 8, 9 ve 10’a yol açıyor.
Katılımcı 14:Ben pozitif defansif yaklaşımın hasta bazlı olduğunu düşünüyorum. Hastanın şikâyeti,
yakınlık derecesi, akademik hayatıma katacakları beni bu yaklaşıma sürüklüyor.
Katılımcı 15:Olumlu bakmaktayım bu kısma.

SORU 6:Negatif defansif tıp yaklaşımlarına (1-Komplikasyon riski yüksek tedavi yöntemlerinin
uygulanmasından, dava etme olasılığı yüksek hastalardan ve kompleks medikal problemleriolan
hastalardan kaçınma, 2-Hastayı başka bir hekime sevk etme,3-Şiddete eğilimli ve acil hastalardan
kaçınma,4-Riskli hastaları kabul etmeme uygulamalarıdır) bakış açınız nedir?
Katılımcı 1:Katılıyorum.
Katılımcı 2: Önce hekimin akıl,ruh ve fiziksel sağlığı önemlidir. Bunlar tehdit altında ise hekim sağlıklı
karar veremez. Tabiattaki her canlı gibi, hekimde ‘’conflict’’ oluşturacak durumlardan uzak durmak
ister. Konu çok yönlüdür, ancak defansif yaklaşım bazen hastalara ciddi zararlar da verebilir.
Katılımcı 3:1) Komplikasyon riski yüksek tedavi yöntemlerinin uygulanmasından, dava etme olasılığı
yüksek hastalardan ve kompleks medikal problemleri olan hastalardan kaçınma: Bir hekim olarak
doğru bulmuyorum. 2) Hastayı başka bir hekime sevk etme: eğer görev yaptığım kurumun şartlarının
yeterli olmadığını düşünüyorsam hastanın tedavisinin daha iyi olacağı bir merkeze sevkini doğru
buluyorum. Hastane içinde de kişinin hastalığı üzerine daha çok çalışmış, tecrübeli hocalar varsa
onlara da yönlendiriyorum. Ancak baştan savmak için sevki kesinlikle doğru bulmuyorum3) Şiddete
eğilimli hastalardan kaçınmaktan ziyade sorunsuz olarak en kısa sürede tedaviyi tamamlamaya
gayret ediyorum. Ancak acil hastalardan kaçınmıyorum, çünkü bu benim işim ve görevimin en faydalı
olacak zamanı.
Katılımcı 4:Karşıyım. Hasta-hekim arasındaki dengelerin güven ilişkisi ile günümüz koşullarına adapte
olacağına inanıyorum.
Katılımcı 5:Kesinlikle katılıyorum. Özellikle meslekte başlangıç aşamalarında olan sağlık çalışanları
için, kendilerini geliştirmede büyük bir engel olarak görüyorum. Her geçen gün konusunda
uzmanlaşmış, belli üst ihtisas konularında özelleşmiş hekimlerin sayısı azalmakta.
Katılımcı 6:Çoğu hekimde bu yaklaşımlar görülür, sonuçta riski düşük hastayı ameliyat edenlerle aynı
maddi ve manevi hazları almaktadır.
Katılımcı 7:1,2,3,4 uygulamalarının olduğuna katılıyorum.
Katılımcı 8:Komplikasyon riski yüksek hastaların işlem öncesi tam bilgilendirilmesi ve risk durumunun
net olarak anlatılması hasta yakını uyumunu ve doktorun işleme olan cesaretini artırmaktadır. Ancak
sorun yaratma ve şiddete eğilimli hasta ve hasta yakınları için her zaman geri adım atma refleksi
kaçınılmazdır.
Katılımcı 9:Bizler de neticede birer insanız.
Katılımcı 10:Kendim yapmamaya çalışsam da dava süreci olan (benzer hastada) psikolojik
olarak geri durma zorunluluğu hissediyorum.
Katılımcı 11:Bilhassa küçük yerlerde çalışan ve tek hekim olan kişiler tamamen savunmasız olup risk
almıyor.
Katılımcı 12:1,2,3,4 bunların hepsi.
Katılımcı 13:Biz son kapı olduğumuzdan hiçbirini yapamıyoruz. Hastalarla iyi konuşarak, riskleri
anlatarak işlemleri yapıyoruz.
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Katılımcı 14:Hastanın eğitim seviyesi,komorbid (Komorbidite ya da komorbid, tıpta bir veya daha
fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi
durumu.) durumuna göre bu kararı alıyorum
Katılımcı 15:Bunun idari birimler tarafından derhal önlenmesi yok bu yüzden birçok hasta doktorsuz
kalabilmektedir.

SORU 7: Defansif tıp yaklaşımlarının ülkemizde yaygınlığı hususunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Katılımcı 1:Her geçen gün giderek arttığına tanık oluyorum.
Katılımcı 2: Yaygın olduğunu düşünüyorum.
Katılımcı 3:Hastanelerin kapasitesinin en üstünde çalışmasına rağmen yoğunluğun giderek artması,
hekim, yardımcı sağlık personeli, altyapı eksiklikleri, gün geçtikçe artan hukuki süreçler, şikayetler,
hekime şiddet, hakaret haberleri, ve bizim yaşadıklarımız nedeniyle defansif tıp yaklaşımlarının
ülkemizde oldukça yaygın olduğu ve daha da artacağı kanaatindeyim. (Daha önce tek kardiyolog
olarak görev yaptığım bir hastanede randevulu hastalara bakarken durumu acil olmadığı halde
müsait arada bakacağımı söylememe rağmen şahsıma tüm hastalarımın önünde hakaret eden
hastadan şikayetçi oldum, işimi bırakıp karakola gitmek zorunda kaldık, mahkemeye intikal etti, kişi
ceza aldı ama hâkime sarfettiği sözlerinden dolayı hiçbir pişmanlık duymadan “söyledim ama sorun
niye söyledim” aymazlığıyla cevap vermişti. Yani mesleğimizi layıkıyla yapmaya çalışsak da hakarete
maruz kalmamız çok doğalmış gibi bir algı var halk arasında.)
Katılımcı 4:Hekimlerin halen vicdan, özveri ve iyi niyetlerle hastasına yaklaştığını, hastaların da
doktorlarımıza güvendiğine inanıyorum. Henüz bu şartlar altında yaygın deyimine katılmıyorum.
Katılımcı 5:Özellikle yeni nesil hekimler arasında oldukça yaygın.Üst ihtisaslaşma haricinde, ihtisas
konularında dahi genç meslektaşlar daha az riskli, daha az hasta ile münasebet gerektiren branşlara
yönelmekte.
Katılımcı 6:Çoğu hastanemizde eğitim kalitesi de kötü olduğundan ve asistanlara gerekli özgüven
verilmediğinden bu tutum tüm ülkemizde gitgide artmaktadır.
Katılımcı 7:Son zamanlarda daha da arttığını düşünüyorum.
Katılımcı 8:Ülkemizde yasal ve medikal riskler göze alınarak yapılacak işlemlerde teşvik edici ve
koruyucu mekanizmalar tatmin edici olmadığından gün geçtikçe bu işlemleri yapanların sayısı
azalmaktadır.
Katılımcı 9:Yanlış politikalar sürdükçe maalesef artarak sürmeye mahkumdur.
Katılımcı 10:İnvaziv ve riskli branşlarda, kadın doğum, çocuk, kalp damar cerrahisi, beyin
Cerrahisi gibi branşlarda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yakında büyük ve
riskli
işlem
yapılan
branşları
seçecek
hekim
bulmakta
zorlanılacağını
düşünüyorum.
Katılımcı 11:Son 15 yılda belirgin artmış bulunmaktadır.
Katılımcı 12:Tahminde bulunamıyorum.Bazı yönlerden adli sorun olarak tanımlanabilir.
Katılımcı 13:Yaygın ve giderek arttığını düşünüyorum.
Katılımcı 14:Ülkemizde hasta yoğunluğu nedeni ile yeterli muayene anamnez yapılmadığı için pozitif
defansif tıp yaklaşımı daha çok tercih ediliyor.
Katılımcı 15:Son yılarda giderek hızla tırmanmakta.
SORU 8: Defansif tıp yaklaşımlarının azaltılması için ne gibi önlemler alınmalıdır. Bu konuda beklenti
ve önerileriniz nelerdir?
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Katılımcı 1:1) Hekim ve sağlık çalışanlarını değersizleştiren her türlü beyan, işlem ve yayınlardan
kaçınılmalı. 2) Hekim ve sağlık çalışanları kendilerini yalnız hissetmemeli. Koruyucu yasa ve önlemler
alınmalı. 3) Kaliteli hekim yetiştirme. 4) Kaliteli sağlık merkezleri. 5) Hekimin her şeye çare
olamayacağı konusunda eğitim 6) Sağlıkta şiddete karşı çok daha etkili önlemler, ciddi yasalar.
Katılımcı 2: Hekimlerin beklentisi hep daha çok para olarak algılanmaktadır. Para konunun çok
önemsiz kısmını oluşturur. Yetkililerin çalışma koşullarını düzeltmesi gerekir. Bunun standartları da
bellidir. Amerika’yı yeniden keşfe gerek yoktur. İngiltere’de, Amerika da veya Fransa da ilgili
hastaneler ve sistemler incelenebilir, çok önemli dersler alınabilir.
Katılımcı 3:1) Hastanelerde yoğunluğun azaltılması için sevk zincirinin oluşturulması. 2)Hasta hakları
birimi yanında hekim ve yardımcı sağlık personeli haklarını savunacak birimler kurularak koordineli
şekilde çalışması. 3)Hekimlere hasta ve yakınlarıyla iletişim konusunda eğitimler verilmesi.4)
Şikâyetlerde mahkemeye intikal etmeden önce Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları, bağımsız mesleki
örgütler ve hastalarla iletişim sağlanarak ortak çözüm yollarının bulunması.
Katılımcı 4:İyi bir adalet sistemi hem hasta hem de hekim haklarını koruyacaktır.
Katılımcı 5:Hasta – Hekim ilişkisi öncesi arada iletişimi (randevu, hekime ulaşma, hastalık konusunda
ön bilgilendirme vs.) sağlayacak, hastayı ve yakınlarını mevcut rahatsızlık-tedavisi-riskleri konularında
bilgilendirecek
birimlerin
geliştirilmesi
Mutlaka her hekimin sekreteryasının olması ve hasta/yakınlarının hekim ile bu ara birim üzerinden
iletişime geçmesi, randevularının/ayırılacak zamanın vs bu şekilde belirlenmesi.
Katılımcı 6:Sağlıkta tanı ve tedavinin yanında eğitimin de standardize edilmesi ile bu yaklaşım daha
azalabilir.
Katılımcı 7:Sağlık çalışanlarını hedef tahtasından uzaklaştırıp sınırlı sayıdada olsa negatif örnekleri
magazinleştirmemek gerekir ve beraber bir kaderi paylaştığımız fikrini basın medya sağlık
kurumlarıişbirliğini de artırmak gerekir.Yani hasta, hasta yakını ve sağlık çalışan işbirliğini artırmak
gerekir diye düşünüyorum.Ayrıca gereksiz açılan davalar nedeniyle karşı tarafında (Avukatın,hastanın
ve hasta yakınının) bir sorumluluğu olduğu ve yasalarca da bunlara karşı sağlık çalışanları için
hakların tanındığı ve bunun toplumca da bilinmesi gerekir.Yani gereksiz davaların önüne geçmek
lazım.
Katılımcı 8:Günde 100-150 arası poliklinik muayenesi yapmak hekimlerde tükenmişlik sendromu
yaratmaktadır. Bu hekimlerde enerji ve konsantrasyon sorunu doğurmaktadır. Poliklinik hasta
sayısının hafifletilmesi, riskli operasyonlarda daha yüksek bir puanlama sistemi geliştirilmesi, hastanın
risk konusunda tam bilgilendirilmesi faydalı olacaktır.
Katılımcı 9:Kanıta dayalı Ulusal kılavuzlar yayınlanmalı ve hastalıkların tedavisinde ve teşhisinde bu
kılavuzlara uyulmalı bunlara uyulabilmesi için hekimi daha fazla hasta bakmaya zorlayan ama hata
yaptığında da bir kenara çekilip hukuk önünde yalnız bırakan iki yüzlü tutumlardan vazgeçilmeli.
Kalitesizkantitenin hiçbir değeri olmadığı kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de uzun vadede hep
kaybettirdiği anlaşılmalı.
Katılımcı 10:Hastaların hastane ve hekime güvenini arttıracak uygulamaları arttırılması, her
hekimin hukuki süreçler konusunda detaylı bilgilendirilmesi, her hekime avukat
belirlenmesi,
yanlış/eksik
vs
uygulamalar
konusunda
yardımcı
sağlık
personelini
de hukuki sürece dahil edilmesi, hekim/hastane aleyhine dava açan ve davayı
kaybeden
hasta
ve/veya
yakınlarına
kurumsal
olarak
(zaman
ve
motivasyon
kaybına
sebebiyet
vermesi
nedeniyle)
dava
açılmasının
sağlanması,
hekimlerin
hukuki olarak kendini güvende hissetmesinin sağlanması.
Katılımcı 11:Hekime ve hekimlik mesleğine itibarın iadesi sadece hasta yakını bazlı sistemlerin feshi.
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Katılımcı 12:Negatif defansif tıbbi uygulamalar ancak serbest piyasa koşulları ile çözülebilir.
Hekimemeğinin ve hizmetinin ve bilgisinin fiyatını serbest piyasa koşullarında fiyatlandırmalıdır.
Hastanın ödeme güçlüğü yada ödeme ile ilgili sorunları hekimin sorunluluğunda değil. O, hastanın
sigortası, ailesi yada devletinin sorumluluğudur. Hekimin mecburi hizmeti ve hekimin emeğini çalarak
sosyal devlet anlayışı yürütüldüğü sürece defansif tıp uygulamaları olacaktır. Hekim benzin
istasyonuna gittiğinde param yoksa ben yolda kalıp donarak ölecekmiyim dese benzin istasyonu
benzin vermez.
Katılımcı 13:Bence burada hekimlerin iyi eğitimi, hastayla iyi konuşma, hekimlerarası dayanışma,
hukuki destek en önemlisi.
Katılımcı 14:Doktor sayısı arttırılmalı, hastaları bilinçlendirilmelidir.
Katılımcı 15:Hasta ve hasta yakınlarının bu konuda eğitimi, caydırıcı cezaların verilmesi. Sağlıktaki
teröre derhal dur denilmeli.Sağlık Bakanlığının bu konuya gereken ciddi hassasiyeti göstermesini
beklemekteyim.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Katılımcıların ‘‘Defansif tıp (Hekimlerin mesleklerini uygularken medikolegal endişeler nedeniyle
olağan tıp uygulamalarından sapmaları olarak tarif edilebilir) kavramından ne anlıyorsunuz, bu
konuda yeterli bilgiye sahip misiniz?’’ ait yanıtları incelendiğinde büyük çoğunluğunun defansif tıp
hakkında bilgi sahibi olduğu ifade edilmiştir.Ortashi tarafından yapılan çalışmada katılımcıların
%89’unun (n=182) defansif tıp uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduğu ve farkındalık gösterdiği
ifade edilmiştir.Katılımcıların %87’sinin n=159) defansif tıp uygulamalarının herhangi bir formunu
uyguladıkları ifade edilmiştir (0rtashi, 2013, s.1).
Katılımcıların yanıtları değerlendirildiğinde defansif tıbbın, legal endişeler dolayısıyla hekimlerin
kendilerini korumak amacıyla yüksek riskli hastalardan ve işlemlerden kaçınma olarak algılandığı
vurgulanmıştır.Çalışmamızdaki katılımcıların algısına benzer şekilde Toker’e göre defansif tıp,
hastaların veya hasta yakınlarının şikayetlerini veya eleştirilerini engellemek veya azaltmak amacıyla
hekimin genel kabul gören veya iyi uygulamalardan kaçınması olarak tanımlanmaktadır (Toker, 2004,
s.245).
Katılımcıların ‘‘Defansif tıp yaklaşımını etkileyen ve hekimi bu yaklaşıma yönlendiren faktörler sizce
nelerdir?’’ ait yanıtları incelendiğinde hekimleri defansif tıbba yönlendiren faktörlerin başında açılan
malpraktis davaları, resmi makamlara yapılan şikayetler (Cimer,Sabim ve doğrudan Hastane
Yönetimine yapılan yazılı veya sözel şikayetler), hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete
maruz kalma olasılığı olaraksıralanmıştır. Literatürde benzer şekilde hekimleri defansif tıp
uygulamalarına yönlendiren nedenler, yargılanma korkusu, basın yayın kurumlarının etkisi, maddi
çıkar dürtüsü, sağlık politikalarının etkisi, bozuk iletişim, ünlenme ve kusursuz olma dürtüsü,
performans düzeni, dönüşümlü çalışılan bölümlerde bir sonraki hekime karşı açık verme korkusu
olarak sıralanmıştır (Selçuk, 2015, s.16).
Katılımcıların ‘‘Tarafınıza hiç malpraktis davası açıldı mı, bu davalar mesleki tutumunuzu nasıl
etkilemektedir?’’ yanıtları incelendiğinde katılımcıların yarısına dava açıldığı veya yazılışikâyet edildiği
ifade edilmiştir.Bu sonuç, literatürle benzerlik göstermektedir. Asher tarafından 889 hekim üzerinde
yapılan çalışmada katılımcı hekimlerin %40’ının kendisine başvuran her hastayı malpraktis davaları
için bir tehdit olarak değerlendirdiği, katılımcıların %25’inin ise kariyerleri boyunca en az bir kere dava
açıldığını ifade etmiştir (Asher, 2012, s.1). Katılımcılar ayrıca çalışmada, kendisine dava açılmasa bile
açılma ihtimali olmasının hekimlerin mesleki tutumlarını olumsuz etkilediğine dair görüş
bildirmişlerdir.Benzer yaklaşım Aynacı (2008) tarafından yapılan çalışmada da görülmektedir.
Malpraktis davasının hekimin performansını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine
katılımcıların yanıtları (%84,26) kesinlikle evet ve evet, 72’si (%9,45) kesinlikle hayır ve hayır olmuştur
(Aynacı, 2008, s.37).
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Katılımcıların ‘‘Sizce malpraktis davaları ile defansif tıp yaklaşımları arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?’’ yanıtları incelendiğinde katılımcıların tamamı malpraktis davaları ile defansif tıp
yaklaşımları arasında lineer ve pozitif bir ilişki olduğu yanıtını vermiştir. Literatürde de benzer
yaklaşımla, her ne kadar davaların kötü sonuçlarına karşı hekimleri korumak adına geliştirilen mesleki
sorumluluk sigortası oluşturulmuşa da sigorta kapsamın darlığı, bu konularda uzmanlaşan avukatların
güçlü savunmaları, yoğun iş yükü içerisinde bir de dava takibinin yapılacak olması, hekimleri defansif
tıp uygulamaya itmektedir(Gökşen, 2014, s.20-21).
Katılımcıların ‘‘Pozitif defansif tıp yaklaşımlarına (1-Daha fazla tetkik isteme, 2-Daha fazla ilaç yazma,
3-Tanı ve tedavi için fazladan konsültasyon isteme, 4-Daha fazla görüntüleme tetkiki isteme, 5-Daha
detaylı kayıt tutma, 6- Tıbbi prosedürleri daha detaylı açıklama, 7-İnvazif prosedürler önerme, 8Tedavi sonrası takipte artma, 9-Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin geliştirilmesi, 10-Hasta ve
yakınları ile daha fazla zaman geçirme, bilgilendirmenin daha fazla yapılması uygulamalarıdır.) bakış
açınız nedir?’’verdikleri yanıtlar incelendiğindeüçte birinindaha fazla tetkik isteme ve daha fazla ilaç
yazma yaklaşımlarını benimsenmemesi gereken davranışlar olarak değerlendirdiği görülmüştür.
Ayrıca katılımcıların yaklaşık beşte biri bu yaklaşımların toplam tedavi maliyetini arttıracağını
vurgulamıştır. Katılımcıların defansif tıbbın maliyeti arttıracağı yönündeki yorumları literatürde
doğrulanmaktadır. Birinci olarak Kesslertarafından yapılan çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin
yıllık total sağlık hizmetleri bütçesinin %5-9 unu defansif tıp uygulamalarının
oluşturduğubelirtilmiştir(Kessler, 1996, s. 353).İkinci bir husus olarak McGwin tarafından yine
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2006 yılında 12,513 tıbbi malpraktis davasından kaynaklanan alacaklar
için 4 milyar dolar harcama yapıldığı ifade edilmiştir (McGwin, 2008, s. 607).Ayrıca Osti tarafından
yapılan çalışmada Avusturya’da defansif tıp uygulamaları için oluşan yıllık işçilik maliyetinin 42,4
milyon avro tutarında olduğu, bu tutarın 11,5 milyon avrosunun ortopedik departmanlar için, 23,5
milyonunun travma cerrahisi için ve 7,4 milyon avrosunun radyoloji departmanları için ayrıldığı ifade
edilmiştir (Osti, 2017, s.400).
Katılımcıların ‘‘Negatif defansif tıp yaklaşımlarına(1-Komplikasyon riski yüksek tedavi yöntemlerinin
uygulanmasından, dava etme olasılığı yüksek hastalardan ve kompleks medikal problemleri olan
hastalardan kaçınma, 2-Hastayı başka bir hekime sevk etme,3-Şiddete eğilimli ve acil hastalardan
kaçınma,4-Riskli hastaları kabul etmeme uygulamalarıdır) bakış açınız nedir?’’ ait yanıtları
incelendiğinde 2 katılımcının negatif defansif tıp yaklaşımlarına karşı olduğu, 8 katılımcı ise bu
yaklaşımlara bazı durumlarda kendi veya başkası tarafından başvurulduğunu ifade etmiştir.
Literatürde dikkat çeken noktalardan birinin, birçok hekim tarafından davalardan kaçınmak adına
kanıta dayandırılmayan defansif tıp yaklaşımlarını sıklıkla uygulamalarıdır. Bu durum birçok hekimde
bilinç dışı defansif tıp uygulamaları olarak derinlemesine yaygınlaşmaktadır (Asher, 2007, s.38).
Katılımcıların
‘‘Defansif
tıp
yaklaşımlarının
ülkemizde
yaygınlığı
hususunu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?’’ ait yanıtları incelendiğinde büyük çoğunluğunun defansif tıp yaklaşımlarının
ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı konusunda hem fikir oldukları ifade edilmiştir.Literatür
incelendiğinde ülkemizde defansif tıp uygulamaların yaygınlığı yeterince ölçülmüş değildir. Ancak
ülkemizde son yıllarda sezaryen artışı bunun en belirgin örneğidir. Ülkemizde 1993-1998 yılları
arasında sezaryen %14 iken 2012 yılında ayında %51,1 olarak belirlenmiştir(Selçuk, 2015, s.28).
Katılımcıların ‘‘Defansif tıp yaklaşımlarının azaltılması için ne gibi önlemler alınmalıdır. Bu konuda
beklenti ve önerileriniz nelerdir?’’ sorusuna verdikleri yanıtlarıkoruyucu yasa ve önlemler alınması,
hekimlere hasta ve yakınlarıyla iletişim konusunda eğitimler verilmesi, şikâyetlerde mahkemeye
intikal etmeden önce Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları, bağımsız mesleki örgütler ve hastalarla iletişim
sağlanarak ortak çözüm yollarının bulunması, basınayönelen haberlerin azaltılması, hastanın tedavide
ortaya çıkabilecek riskler konusunda tam bilgilendirilmesi, yanıtları vurgulanmıştır.
Sonuç olarak defansif tıp alanında ülkemizde yapılan araştırmalar kısıtlıdır ve hem girdi maliyetleri
açısından hem hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği açısından defansif tıp yaklaşımları ve hekimlerin
defansif tıp algılarının değerlendirilmelerine ilişkin geniş boyutta çalışmaların arttırılması ve hatta bu
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konunun maliyet açısından incelenmesi sağlık harcamalarının çok önemli düzeye ulaştığı günümüzde
son derece önemli olacağı varsayılmaktadır.
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Abstract
One of the most critical shareholders in fishery management is fishery cooperatives. Cooperatives
consider the continuity of not only their members but also the fishery industry. The aim of the
present study is to examine the unit fishery cooperatives located in the Aegean Region and to
discover the determinant features, problems and future projects of regional cooperatives. To this
end, forms were designed consisting of 61 questions and telephone interviews were held with
cooperative managers (N=63). According to the findings obtained from the study, average period of
service of the fishery cooperatives operating in the Aegean Region was 19±12 years in the year 2013.
The total number of membership of these cooperatives was 3238 and 55% of them were active
members. The average number of members per cooperative was 51±39. Cooperative membership
ratio of the fishers in the Aegean Region was 79%. 21% of the cooperatives had a head or manager
full day. 8% of the cooperatives had distributed profit sharing at least once in the previous five years
and 44% had increased capital. Cooperatives play a significant role in the marketing of fresh
products. 44% of the cooperatives interviewed provided marketing services for fishery products and
25% held regular auctions on a daily basis. All the cooperatives holding auctions were located in the
Middle Aegean Region. The most frequently expressed problem by the cooperatives (62%) was the
“lack of finance”. The results of the study may contribute to the making policies which can support
sustainable development of cooperatives and fisheries.
Key Words: Fishery cooperatives, Fisher, Fishery Management, Sustainability, Fisher’s Organizations,
Fishery Policy.

Özet
Balıkçılık yönetiminde en önemli paydaşlardan biri Su Ürünleri Kooperatifleridir. Kooperatifler,
sadece ortaklarının değil balıkçılık sektörünün de devamlılığını dikkate alırlar. Bu çalışmanın amacı,
Ege Bölgesi’nde bulunan birim Su Ürünleri Kooperatiflerini incelemek, bölge kooperatiflerinin
belirleyici özelliklerini, sorunlarını ve ileriye yönelik projelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, 61
soruluk formlar hazırlanmış, kooperatif yöneticileriyle (N=63) telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışma bulgularına göre, 2013 yılı itibariyle Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren Su Ürünleri
Kooperatiflerinin ortalama hizmet süresi 19±12 yıldır. Bu kooperatiflerin toplam ortak sayısı 3238’dir
ve bunların %55’i aktif üyedir. Kooperatif başına 51±39 üye düşmektedir. Ege Bölgesi’ndeki
balıkçıların kooperatife üye olma oranı %79’dur. Kooperatiflerin %21’i tam gün çalışan bir müdür
veya yöneticiye sahiptir. Kooperatiflerin %8’i son beş yıl içinde en az bir kez kậr payı dağıtmış, %44’ü
sermaye artırımında bulunmuştur. Taze su ürünleri pazarlamasında kooperatiflerin önemli bir rolü
vardır. Görüşülen kooperatiflerin %44’ü su ürünleri pazarlama hizmeti sağlamakta ve %25’i de düzenli
olarak her gün mezat gerçekleştirmektedir. Mezat düzenleyen kooperatiflerin tamamı Orta Ege’de
toplanmıştır. Kooperatifler tarafından en fazla dile getirilen sorun, “finansman yetersizliği” (%62)’dir.
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Çalışma sonuçları, kooperatiflerin ve balıkçılığın sürdürülebilir gelişimini destekleyecek politikalar
geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Key Words: Su Ürünleri Kooperatifleri, Balıkçı, Balıkçılık Yönetimi, Sürdürebilirlik, Balıkçı Örgütleri,
Balıkçılık Politikası

1.

INTRODUCTION

By its very nature, fishing industry faces a variety of risks in the process from production to
marketing. Fishing activities take place within the risks posed by the nature and market elements.
One way of reducing post-fishing risks and making the industry stronger in fishing is fisher’s
organization which is based upon cooperatives/ fishery cooperatives (Göncüoğlu-Bodur & Ünal,
2017). The cooperative system began to be popular in the fishery with the Law on Cooperatives
Numbered 1163 of 1969 and the Fishery Law numbered 1380 of 1971 (Ünal & Yercan, 2006). Today,
572 fishery cooperatives have been established and the number of fisher as member of these
cooperatives is 30.000 (SURKOOP, 2016). The data pertaining to 2018 shows that fishery production
was 628.631 tons in Turkey. The total fishery production was composed of sea fish by 35.3%%, other
sea products by 9.9%, inland water products by 4.8% and aquaculture products by 50% (TSI, 2019).
Fishery cooperatives make great contribution to this production economically.
Studies (Koçel, 1971; Arısoy, 1979; Ünal & Yercan, 2006; Ünal et al., 2009) have highlighted that
knowing the presence of fishery products, their roles in fishery and the concepts of “successful” and
“unsuccessful” as well as cooperative features would enable us to better understand cooperatives
and serve as an important data source in fishery management of a regional scale. Similarly, Ünal et.
al (2011) examined management efficiency in the selected fishery cooperatives and reported that
membership ratio is a significant indicator of the success of a sustainable cooperative system. It is
stated that cooperative member bring local and regional political recognition into fishery
cooperatives when determining decision making processes concerning territories and fishing
grounds.
Since the Aegean Sea is rich in bays and gulfs and has a greater variety of species compared with
other seas (Kınacıgıl & İlkyaz, 1997), it is an area where active fishing is practiced and fisher’s
organization is strong (Ünal et al, 2009). The aim of the present study is to examine the unit fishery
cooperatives in the Aegean Region and to discover the determinant features, problems and future
projects of regional cooperatives. The study is considered to help policy makers in developing new
strategies or management tools as well as making policies intended for improving fishery
management.

2.

MATERIALS AND METHODS

The data of the study were collected between 2012 and 2013 with questionnaires applied to heads
of fishery cooperatives aiming to obtain a complete count. To this end, a semi-structured
questionnaire was designed consisting of 61 items and 4 sections. The sections include questions
concerning a) Cooperative features, b) Qualities of the cooperative manager, c) Qualities of
members, d) Income-expense status of the cooperative. However, since there were too many
missing values and it was found unreliable, the section concerning financial issues was excluded from
the study. Telephone interview was selected as the data collection method. This method was chosen
due to some restrictors in the study (limited research budget, geographic scale) as well as some
advantages (low cost, fast turnaround time, ability to reach a large number of geographically spread
populations; whole country in the present study).
Collecting data through telephone interviews was possible as fishery cooperatives have complete
vertical organization and the central union fishery cooperatives (SÜRKOOP) supported the study. In
addition, since SÜRKOOP informed its members of the study, questionnaires were implemented in all
63 of the cooperatives in the Aegean Region. Figure 1 shows the locations of fishery cooperatives
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along the Aegean Coast. Upon completing field research, data were transferred onto computer and
analyses of descriptive statistics were performed on Microsoft Excel.

Figure 1. Fishery cooperatives located along the Aegean Coast

3.

RESULTS AND DISCUSSION
It was found that the newest one of the fishery cooperatives operating in the Aegean Region
had been in service for 2 years and the oldest one for 61 years as of the year 2013. Average
period of service of the cooperatives was 19±12 years. The total number of members of these
cooperatives was 3238 and 55% of them were active members. The number of members per
cooperative was 51±39 (table 1). Cooperative membership ratio of the fisher in the Aegean
Region was 79%. 21% of the cooperatives had a head or manager working full day.
Table 1. Fishery cooperatives located along the Aegean Coast and some characteristic of them
Characteristic of fishery cooperatives

N=63

Period of service (year)

19±12

Number of cooperative members

51±39

Number of active cooperative members

28±21

Number of depend solely on fishing

22±25

Number of non-active cooperative members

18±21

Total number of fishers

125±135
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Number of employees

2±1

Rate of membership (%)*

79

Rate of active cooperative members (%)

55

Besides former aforementioned characteristics of the cooperatives it is also important to specify that
only 8% of the cooperatives had distributed patronage dividend at least once in the previous five
years and 44% had increased capital. Cooperatives play a significant role in the marketing of fresh
fishery products. 44% of the cooperatives interviewed provided marketing services for fishery
products and 25% held regular auctions on a daily basis. 76% of the cooperatives underlined that
their members were in solidarity and they attended related meetings. The problems most frequently
reflected were found to be “insufficient financing” (62%) and “members not fulfilling the
commitments” (32%) (table 2). All the cooperatives holding auctions were located in the Middle
Aegean Region.
17%
10%

62%

Insufficient financing
Members not fulfilling the
commitments
Problems with cooperative
management
Credit supply

11%
5%
8%

Delay of municipal services

6%

Supplying member
Lack of solidarity
Corruption

27%

32%

Other

Table 2. Main problems of the fishery cooperatives located along the Aegean Coast and their
frequencies of expression

The findings of the study are discussed rather within on its own and with Ünal et al. (2009 and 2011)
having similar properties. Many problems experienced by most cooperatives in Turkey such as
financing, members’ failure to fulfill commitments, problems about the cooperative management,
borrowing loans, delayed municipal services, cooperative attitude and lack of solidarity are also faced
by the aegean fishery cooperatives (Ünal et al., 2006). While Ünal et al. (2009) found that the
number of cooperatives was 58 in the same area, the findings of the study showed an increase to 63.
The increase in the number of cooperatives in the area is considered to be associated with the fact
that the leasing priority of the ports was rendered to fishery cooperatives. The number of registered
members, on the other hand, had a decrease in comparison with the year 2009. While the number of
registered members was 58 in 2009, the average number was 51 in 2013. This decrease could be
explained by the young’s unwillingness to perform fishery and the fact that purchasing new
merchant vessels was frozen. In 2009, 99% of the cooperatives had employees whereas this fell to
35% as of 2013. As cooperatives could not afford to pay employee wages and insurances, it is
considered that a decrease occurred in the rate of insured employment in the cooperatives. Some of
the cooperatives examined have the quality of being “signboard cooperatives” as referred in the
literature. 43% of the members are not actively engaged in fishing or even if they are, they do it as
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part-time. Cooperative authorities expressed that they had fulfilled the objectives stated in the
internal regulation of their cooperatives at a ratio %59 in 2009 while it fell to 29% in 2013. The
founding purpose of the cooperatives is stated as selling the marine capture products caught by
member fishers. A great majority of the cooperatives (71%) fail to fulfill this objective. According to
Ünal et al. (2011) it is possible to maintain sustainability for cooperatives when they are established
on the members’ own will, they have a professional cooperative manager or head, the number of
cooperative members among the fishers in the area is high, and the internal cooperative
management has a culture of solidarity and acting together.

4. CONCLUSION
The results of the study show that the fishery cooperatives in the Aegean Region have negative
economic, social, and management conditions (insufficient financing, decrease in the number of
member fisher, failure to fulfill their founding objectives, inability to meet their business expenses,
members’ inadequate sense of belonging to the cooperative). On the other hand, the conditions are
partly positive and open to development in such aspects as employing managers, supplying member
some input, increasing the capital, distributing patronage, selling through auctions etc. There is a
need for the existence of fishery cooperatives in order to be able to sell the fish at satisfactory prices,
improve socio-economic conditions, protect fishing areas and fight against illegal fishing. For
instance, 1 kg of red mullet was sold for a record price of 320 TL (1$: 5.72 TL) at the Urla İskele
Fishery Cooperative on 06.07.2019 (Personal interview; İ.Temiztepe). This is obviously a natural
result of the presence of a cooperative in the region and auction organizations. Fishers coming
together under the roof of a cooperative and acting in solidarity can create great power (Ünal, 2014).
Cooperatives have trouble in attaining the objectives expected from them because the existing
problems cannot be overcome. Cooperatives composed of fishers with low and most of the time
irregular wages and working part-time cannot be expected to be successful and make investments
(Ünal et al, 2009). In conclusion, enacting effective policies that can correct deficiencies necessitates
knowing these cooperatives’ problems depth in the first place. Comprehensive policies developed
taking such information in consideration would play a significant role in the sustainable development
of fishery cooperatives and fishing.
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Abstract
Marine Protected Areas are established in order to ensure the continuity of protection at seas,
maintain improvement and conservation of the natural heritage, protect biological diversity, support
fishing, deal with ecosystem problems and reduce negative conditions. Many areas of protected area
status, particularly marine protected areas are considered as potential grounds for economic, social,
environmental and educational activities. The present study examined the perceptions of settlers in
Foça, Gökova and Köyceğiz Dalyan Special Environmental Protection Areas towards protected areas
by their gender between January 13 and April 30 2014. Questionnaires were applied face to face to
313 individuals who were selected with complete count method and proportional sampling using the
Address Based Population Registration System. Although the ratio of women benefitting from these
areas is lower than men, more women are aware of the concept of protected areas (78%). While only
4.5% of women have good or very good knowledge of the concept, 13.8% of men have good or very
good knowledge. Women ranked biological value as the most (B-0.572, A-0.625) and economic value
as the least (B-0.301, A-0.304) important factor both before and after the awareness study. Men, on
the other hand, assessed biological value as the most important factor (B-0.555, A-0.606) both
before and after the awareness study. These findings reveal that educational and informative studies
concerning protected areas are required for the local people. In addition, including the local women
and men into an education and extension program would play a significant role in the sustainability
of protected areas.
Key Words: Women, Men, Awareness, Area management, Extension
Özet
Denizlerde koruma sürekliliğinin sağlanması, iyileşme ve doğal mirasın muhafaza edilmesi, biyolojik
çeşitliliği korumak, balıkçılığı desteklemek, ekosistem problemleriyle başa çıkabilmek ve
olumsuzlukları azaltmak amacıyla korunan alanlar oluşturulmaktadır. Korunan alan statüsündeki
birçok alan, özellikle deniz koruma alanları ekonomik, sosyal, çevresel ve eğitsel aktiviteler için
potansiyel alan olarak görülmektedir. Bu çalışmada, 13 Ocak – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Foça,
Gökova ve Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Alanlarındaki yerleşimcilerin cinsiyete göre korunan
alan algıları incelenmiştir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yararlanarak oransal örneklem ve
tam sayım yönetimi ile belirlenen 313 kişiyle yüz yüze anketler yapılmıştır. Alanları kullanan kadınlar,
erkeklere göre daha düşük oranda olmasına karşın, korunan alan kavramından haberdar olan
kadınların oranı yüksektir (%78). Kadınların sadece %4,5’i bu konuda iyi veya çok iyi derecede bilgi
sahibi iken, erkeklerin %13,8’i iyi veya çok iyi derecede bilgi sahibidir. Kadınlar gerek farkındalık
çalışması öncesinde gerekse farkındalık çalışması sonrasında biyolojik değeri (Ö-0,572, S-0,625) önem
düzeyi açısından birinci sıraya, ekonomik değeri (Ö-0,301, S-0,304) ise son sıraya yerleştirmiştir.
Erkekler de farkındalık çalışması öncesi ve sonrasında biyolojik değeri (Ö-0,555, S-0,606) en önemli
olarak görmüştür. Bu sonuçlar, korunan alanlar konusunda bölge halkı için eğitim ve bilgilendirme
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çalışmasının gerekli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bölge kadınlarının ve erkeklerinin bu konuda ayrı
bir eğitim ve yayım programına alınması korunan alanların sürdürülebilirliğinde önemli rol
oynayacaktır.
Key Words: Kadın, Erkek, Farkındalık, Alan Yönetimi, Yayım

1.

INTRODUCTION

Marine Protected Areas (MPAs) involve the protective management of natural areas so as to keep
them in their natural state. MPAs are established in order to ensure the continuity of protection at
seas, maintain improvement and conservation of the natural heritage, protect biological diversity,
support fishing, deal with ecosystem problems and reduce negative conditions(IUCN, 2019). Many
areas of protected area status, particularly MPAs are considered as potential grounds for economic,
social, environmental and educational activities. It is highly important to know people’s attitudes
towards the management process in the management of natural resources. Behaviors are affected
by people’s attitudes. Therefore, what people perceive of natural resources has great importance
(İnceoğlu, 2010). The prerequisite for one individual to act in a certain direction is to know the
presence of the alternative in the target direction and to perceive this alternative knowledge.
Therefore, in order to make an individual, for instance, a consumer of a certain product or a
supporter of a given opinion, he/she needs to be able understand the information provided about
the subject and its content. Examination of perception is one of the most critical aspects of
motivation techniques intended for attitude formation (İnceoğlu, 2010). It is reported that public
opinion surveys concerning people’s perceptions about the environment and natural resources
provide a valuable source of information (Mahler et al., 2008). In this regard, the present study
aimed at determining the perceptions and awareness of the man and woman using seas and coastal
areas about the protection and management of them. For understanding users' attitudes by gender
towards MPAs, and any factors which drive these attitudes may help us to resolve potential conflicts
before they arise. Additionally, knowing the perceptions of interested area users by gender may help
us with the development process of relevant policies.

2.

MATERIAL AND METHOD

The study was conducted in three separate Special Environmental Protection Areas (SEPA) as Foça,
Gökova and Köyceğiz-Dalyan. Foça SEPA was detected and announced upon the Council of Ministers
Decision dated 21.11.1990 and numbered 90/1117, Gökova SEPA with the Council of Ministers
Decision dated 12.06.1988 and numbered 88/13019, and Köyceğiz- Dalyan SEPA with the Council of
Ministers Decision dated 05.07.1988 and numbered 88/13019. Foça, Gökova and Köyceğiz-Dalyan
SEPA where the study was conducted are presented in Figure 1 (1: Foça, 2:Gökova, 3: KöyceğizDalyan).
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Figure 1. SEPAs in the Study Areas
The data composing the material of the study consist of two sections. The first section material is
composed of the original data obtained with questionnaires applied to the local people, fishermen
and tourism professionals settled in Foça, Gökova and Köyceğiz-Dalyan SEPAs directly by the
researchers. The second section material consists of the data obtained from similar studies and
concerning institutions. The number of individuals to be included in the study sample from the local
people and tourism professionals settled in the given special environmental protection areas was
determined using proportional sampling (Miran, 2002). Complete count method was employed due
to the low numbers of fishermen. The present study examined perceptions of settlers in Foça,
Gökova and Köyceğiz Dalyan SEPAs towards protected areas by their gender between January 13 and
April 30 2014. Sample size was determined as 313 individuals using the Address Based Population
Registration System and questionnaires were applied to these individuals face to face. The data
obtained from the field study were transferred onto the computer and were organized on Microsoft
Excel XP software and SPSS 20.0 statistics program. Descriptive statistics were used to analyze the
data obtained. Participants were informed about the protected areas in the area in April and their
awareness of level of knowledge was determined later. Fuzzy pair wise comparison method was used
in order to identify the values affected by marine and coastal areas (biological, archeological,
economic) and to reveal awareness.

3.

RESULTS

Of the individuals who accepted to participate in the study and provided information through
questionnaires, 30% were women and 70% were men. Men obtain their knowledge of MPAs
protection from universities and scientists, fisheries cooperative and their friends. Women, on the
other hand, are informed by television programs, non-governmental organizations, universities and
scientists (figure 2).
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Figure 2. Sources of information by gender
The gender based distribution of the responses given to some questions asked to the participants
concerning the “marine protected areas” is given in Table 1. Accordingly, the ratio of men who are
informed of the concept of protected areas is at a very high level with a percentage of 87.8%. Among
the women responding, 78% know that there is a protected area where they live. However, in terms
of the types of the protected areas, 42.7% of the women expressed that they had no idea while this
ratio was 29% in men. Despite having little knowledge of the protected areas, a great majority of the
women (80%) stated that they had heard of the concept of “MPA” before.
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Table 1. Knowledge of Protected Areas by Gender
Before

After

Awareness of the concept of protected area (%)
Woman

Man

Yes

78.0

87.6

No

22.0

12.4

Yes

87.8

91.0

No

12.2

9.0

I have no knowledge

42.7

36.0

I have less knowledge

34.8

36.0

I have moderate knowledge

18.0

20.2

I have good knowledge

4.5

4.5

I have very good knowledge

0.0

2.2

I have no knowledge

29.0

40.7

I have less knowledge

29.5

29.2

I have moderate knowledge

27.6

18.2

I have good knowledge

9.2

9.1

I have very good knowledge

4.6

2.9

Yes

80.0

87.5

No

20.0

12.5

Yes

88.2

89.5

No

11.8

10.5

Information on how many types of protected areas (%)
Woman

Man

Hearing status of marine protected areas (%)
Woman

Man

Women ranked biological value in the first place, archeological value in the second place and
economic value in the last place in terms of importance both before and after the awareness study.
Women had the same ranking following the awareness study as well. Similarly, men assessed
biological value as the most important factor before and after the awareness study. While the
importance attached to biological value, archeological value and economic value by men increased
after the awareness study, there was a decrease in the level of importance attached to aesthetic
value (table 2, figures 3 and 4).
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Table 2. Comparative levels of importance attached to values by gender before and after the
awareness study
Before Awareness
Biology

After Awareness

Economy Archaeologi Aestheti
cal
c

Biology

Economy Archaeologi Aestheti
cal
c

Woman

0.572

0.301

0.429

0.391

0.625

0.304

0.450

0.410

Man

0.555

0.351

0.389

0.423

0.606

0.3787

0.310

0.350

Economy

Biology

0,6

0,7

Aesthetic

Archaeological

Woman (after)

Woman (before)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Graph 3. Comparative levels of importance attached to values by women before and after the awareness
study
Aesthetic

Archaeological

Economy

Biology

Man (after)

Man (before)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Graph 4. Comparative levels of importance attached to values by men before and after the
awareness study

4.

CONCLUSION

In the questionnaires applied before the awareness study in Foça, Gökova and Köyceğiz-Dalyan
SEPAs within the scope of the present study, 86.7% of all the individuals responding to the
questionnaires expressed that they had previously heard of the concept of protected areas while this
ratio increased up to 90.2% after the awareness study. The comparisons made between the results
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of the questionnaires applied before and after the awareness study concerning the SEPAs showed
positive effects of the awareness study in almost all the areas. It was found that the individuals who
participated in the questionnaire had increased knowledge and awareness in several issues like
protected areas and their benefits. This finding reveals that the awareness study has been influential
in explaining the benefits of protected areas. The ratio being informed of the concept of protected
areas increased from 78% to 87.6% in women and from 87.8% to 91% in men as a result of the
awareness study. A great majority of the people interviewed within the scope of the study are
informed of the concept of protected area. Women ranked biological value as the most important,
archeological value as the second important and economic value as the least important factor both
before and after the awareness study. Women had the same ranking following the awareness study
as well. Similarly, men assessed biological value as the most important factor before and after the
awareness study. Men placed aesthetic value as the second before the awareness study whereas
they ranked it as the least important after the awareness study. While the importance attached to
biological and archeological value by women was greater compared with men before the awareness
study; economic and aesthetic values were attached more importance by men than women. This
remained unchanged after the awareness study. While the importance attached by women to
biological value, archeological value and aesthetic value as a result of the awareness study, no
remarkable change was observed in economic value.
In conclusion, it is obvious that creating an awareness increase concerning the issue would make
significant contribution to the sustainability of protected areas. With reference to some researchers
(Bixler, Floyd & Hammitt, 2002), Kutru and Soran (2012) report that experience in the nature has a
great influence on the youth’s knowledge of and attitudes towards the environment and that
environmentalist and informative nature experiences have positive influence on the youth’s
tendencies of protecting biological diversity. The study also states that natural experiences affect the
perception of nature as well and highlights the importance of encouraging students to have
experience in the nature within environmental education. As a matter of fact, it could be asserted
that conducting studies to provide especially children, young people and adults from all walks of life
(particularly those using the are frequently) with nature experiences or to diversify and improve their
existing experience in the environment and nature could make great contributions to the better
protection, use and management of these areas in the medium and long term.
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Havalimanlarındaki Master Planlama ve Şehir-Kargo Havalimanı Kavramlarının İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İİSBF
Havacılık Yönetimi İngilizce Bölümü

Özet
Tüm Dünyada 11 Eylül 2001 İkiz Kule Saldırılarından sonra büyük çöküş yaşayan Sivil Havacılık
Sektörü, Düşük Maliyetli Taşımacılık ve Havayolu İçinde Havayolu kavramları altında personel
giderlerinin düşürülerek bilet fiyatlarının azaltılması stratejileriyle birlikte hem eski gücüne kavuşmuş
hem de yükseliş trendi içerisine girmiştir. Bu yükseliş trendi ile mevcut havalimanları artan talebi
karşılayamamakla beraber zaten var olan master (büyüme) plan stratejisi çok daha önemli bir strateji
haline gelmiştir. Havayolları taleplerin karşılanabilmesi için yeni uygulamalar geliştirse de kapasite
problemi çözülememektedir. Bu çalışmada günümüzde havalimanlarının mevcut alanlarının
büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda, havalimanlarının kapasitelerinin arttırılması amacıyla
farklı yapılanmalar eşliğindeki stratejiler incelenerek günümüz Sivil Havacılık Master Planlama
kavramı analiz edilerek çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Master Planlama, Şehir Havalimanı, Kargo Havalimanı, Özelleştirme, Yap-İşletDevret Modeli.
Abstract
In all over the world after September 11 Twin Tower Attacks, Civil Aviation Industry has fallen
dramatically. In this dramatic fall, Civil Aviation Industry gained its own power and has
instantaneously rised with the concepts of Low Cost Transportation and Airlines Within Airlines
strategies. By this rapid uptrend, airports can not compensate with this rising demand and existing
master plan strategy has become much more important. Airlines has developed new applications but
this capacity problem can not be solved. Nowadays, if the airports available growth area is not
feasible, solutions about enhancing the airport capacity strategies will be presented in different
structures by analyzation of the concept Civil Aviation Master Planning.
Keywords: Master Planning, City Airport, Cargo Airport, Privatization, Build-Operate-Transfer Model.

GİRİŞ
Sivil Havacılık Sektörü tüm Dünyada yükseliş trendi içerisindedir. Bu büyüme trendi içerisindeki en
büyük engel mevcut havalimanı kapasitelerinin bu yükseliş trendini karşılayamama durumudur.
Birçok havayolu 1990’lı yılların başından itibaren personel giderlerini düşürerek bilet fiyatlarını
indirme (Düşük Maliyetli Taşımacılık) stratejisini benimsemiştir. Bu sayede düşük bilet fiyatı
politikasından dolayı sivil hava taşımacılığını seçen yolcu sayısı artmıştır. Bu artış her geçen yıl
büyüme trendi içerisinde devam etmektedir. Havalimanları bu büyümeyi karşılayabilmek için master
(büyüme) planları olmadığı için uçakların zamanında kalkış oranları düşmekte ve bu durum
gecikmeleri tetiklemektedir. Bu gecikmeler de zaten büyüyen ve gelişen Sivil Havacılık Sektörü için
büyüme trendinin artmasına karşın, bu trendin büyüme sürecini yavaşlatan en önemli etken
durumundadır. 1990’lı yılların öncesinde çok az havalimanı için tasarlanan master plan modellemesi,
günümüzde havalimanları için mutlak tasarlanması gereken bir model örneği haline gelmiştir. Bu
çalışmada yeterli alan olmadan tasarlanması mümkün görünmeyen master plan stratejileri ile ilgili
şehir ve kargo havalimanları kavramlarının tanımlanması ve analiz edilmesiyle birlikte
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havalimanlarının fiziki olarak büyümesi için yeterli alan olmadan da kapasite artırımının nasıl
yapılabileceği ile ilgili önerilerde bulunulacaktır.

1.LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde Türk Sivil Havacılık Sektörü hakkında istatistiki değerlerle birlikte genel bilgilendirme ve
alan yazın taraması yapılmıştır.
1.1. Sivil Havacılık Sektörü Hakkında Genel Bilgilendirme
Dünya genelindeki mevcut büyüme Türkiye için düşünüldüğünde toplam uçak sayısının 750, toplam
tarifeli yolcu sayısının 2023 yılına kadar 750 milyon seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Hem Dünya
hem de Türkiye’deki büyüme trendi göz önüne alındığında şu an itibariyle var olan havalimanlarının
altyapı ve kapasitelerinin çok düşük seviyede kaldığı görülmektedir. Bu nedenle daha çok yeni yapılan
havalimanlarında bulunan master (büyüme) planları daha eskiden yapılmış havalimanlarında
bulunmamaktadır. Bu çalışmada havalimanlarının hava trafiği ve havaalanlarındaki tesisler itibariyle
daha iyi kullanılabilme ihtimalleri üzerinde analiz yapılacaktır (MoT, 2009).
Sivil Havacılık Sektöründe Dünya genelinde yolcu trafiği 2000-2012 yılları arasında %76.8 oranında
büyüme trendi göstermiştir. Tüm Dünyada Sivil Havacılık Sektörü yaklaşık 56,6 milyon kişiye iş imkânı
sunmakta ve 2,2 trilyon dolar seviyesinde para akışı sağlanmaktadır (ICAO, 2013 e Fig. 1). 2010
yılında Dünya’da faaliyet gösteren 1568 ticari havayolunun 23844 uçağı bulunmakta olup, bu uçaklar
3846 adet havalimanı kullanmışlardır (ATAG, 2012).
2010 yılında yaklaşık olarak 2,8 milyar yolcu 38 milyon uçuş ile birlikte havayollarına 18.8 milyar dolar
para kazandırmış ancak 2011 yılında uçuş sayısı az oranda artış gösterse de havayolları genel
toplamda 7,9 milyar zarar etmişlerdir. 2011 yılı Sivil Havacılık Sektörü için genel bazda
düşünüldüğünde kriz yılı olmuştur. Bu düşüşün en önemli sebebi ise artan yakıt maliyetleridir. Artan
petrol fiyatlarının 2012 yılında düşmesiyle beraber havayolları ettikleri zararı kara dönüştürmeye
başlamışlardır (IATA, 2012).
Uluslararası havacılık kuruluşları ve başlıca uçak üretim firmaları önümüzdeki 20 yıllık bazda % 4-5
oranında büyümenin devam edeceğini öngörmektedir. Bu büyüme ile yakın zamanda ticari
havayollarının toplam uçak sayısı 32550 sayısına ulaşacak olup, toplam yolcu sayısının da 7,5 milyar
seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Uçak sayısındaki artış çok büyük seviyelerde olmamakla
beraber toplam yolcu sayısındaki artış geniş gövde uçakların sivil havacılık sektöründe daha yoğun
şekilde kullanılacağına işaret etmektedir (Airbus, 2012).
Türkiye’de 2012 yılındaki toplam tarifeli yolcu sayısı aynı yıl Dünyadaki toplam tarifeli yolcu sayısının
%1.86’sını oluşturmaktadır. Bu oranlar itibariyle Dünya üzerinde ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5 ülke
arasında yer almaktayız. Havayollarının üretim ve turizm sektörünü hariç tutarak sadece satışları ile
beraber toplam yurtiçi GSMH’ye etkisi 14,9 milyar dolap olup, bu miktar oransal bazda %1,1 olarak
hesaplanmıştır (TOBB, 2012). Bu oranlar 2013 yılında biraz daha yükselmiş olup, Türkiye’nin Dünya
üzerindeki toplam tarifeli yolcu sayısı ve toplam yurtiçi GSMH’ye etkisi yıldan yıla artmaktadır (TOBB,
2013).
Türkiye’de Sivil Havacılık Sektörü yıllık bazda 2003 yılından beri 2016 yılsonu haricinde %15-20
oranında büyümektedir. Bu büyüme oranı Dünya geneline göre bakıldığında %4,5 oranında fazladır.
Türkiye’deki yılık bazda yükseliş trendi ile bağlantılı olarak 2003-2016 yılları arasında tarifeli yolcu
sayısı 34.424.340’dan 173.743.537’ye yükselerek yaklaşık 5 kat artış göstermiştir. Türkiye’de 2016
yılsonunda 173.743.537 tarifeli yolcu, 1.452.995 uçuşla birlikte taşınmıştır. Tarifesiz seferleri de
kattığımız zaman bu yükseliş oranı daha da büyümektedir (TUİK, 2019).
Türkiye için 2016 yılsonu itibariyle 13 ticari havayolunun 540 adet yolcu/kargo uçağı bulunmakta ve
55 adet havalimanı 5 tanesi ulusal 50 tanesi de uluslararası alanda faaliyet göstermektedir (SHGM,
2016). 540 adet yolcu/kargo uçağımızın 438 tanesi dar gövdeli (tek koridorlu uçak), 102 tanesi de
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geniş gövdeli (çift koridorlu uçak) olup, geniş gövde uçak sayısındaki artış uçakların yolcu kapasitesi
doğrultusundaki toplam taşınan yolcu sayısını da arttırmaktadır (SHGM, 2019).
Türkiye için 2017 ve 2018 yılsonları itibariyle 13 ticari havayolunun yolcu/kargo uçağı sayılarının
sırasıyla 517 ve 515’e indiğini görmekteyiz. Havalimanı sayısının ise 29 Ekim 2018 tarihinde İstanbul
Havalimanının açılması ile 56’ya çıktığını görmekteyiz. Her ne kadar uçak sayıları azalıyor gibi görünse
de tüm havalimanlarımız için toplam yolcu sayısı hem 2017 hem de 2018 yılları için %10 düzeyinde
artış göstermiştir (TUİK, 2019).
2. SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR
Havalimanları, sivil hava trafiğinin artan yoğunluğunu karşılamakta yıllar geçtikçe zorlanmaktadır. Bu
nedenle de havayolları azalan slotlardan (uçuş kalkış zamanının planlaması) dolayı daha sık uçuşlar
yapmakta ve bu durum havalimanlarının kapasitelerinin yetersizliğinden dolayı uzun süreli
gecikmelere yol açmaktadır. 2011 yılında Avrupa’daki 438 havalimanlarında gecikme oranı %36’dır.
15 dakikaya kadar gecikmelerin ICAO standartları esas alınarak hesaplanmadığı sivil havacılık
sektöründe bu duruma rağmen gecikme oranı oldukça yüksektir (Eurocontrol, 2012).
Günümüzde havayolları eski zamanlara nazaran stratejilerini çok daha iyi bir şekilde planlamaktadır.
Bu planlamalara rağmen gecikmelerin bu kadar fazla olması sadece havalimanı kapasitelerinin
aşılmasından dolayıdır. Sivil Havacılık Sektörünün böylesine büyük oranda büyümesinin en önemli
stratejisi personel giderlerinin düşürülmesidir. Bu sayede daha çok müşteri Sivil Havacılık Sektörüne
çekilmiştir. Bu durum da eskiden sıkıntı oluşturmayan ve öngörülemeyen master plan ve yeni
havalimanlarının yapılma zorunluluğunu gerektirmiştir. Dolayısıyla Sivil Havacılığın en büyük sıkıntısı
artan talebin fiziksel yeterlilikler itibariyle karşılanamamasıdır (Zou ve Hansen, 2012: 1034).
Avrupa Kıtasında Sivil Havacılık Trafiğinin önümüzdeki 20 yılda %50 oranında büyümesi
beklenmektedir. Havalimanlarının kapasitelerinin master planları ile birlikte değerlendirildiği zaman
bile artacak olan bu kapasitenin %12’lik miktarının karşılanamayacağı öngörülmektedir (Eurocontrol,
2013).
3. ÖZELLEŞTİRME KAVRAMININ İNCELENMESİ
Havalimanı planlaması konusunda geçmişe bakıldığında kapasite artırımı ve tesislerin daha iyi
kullanılması hususunda yeni stratejiler uygulanmaktadır. Operasyonların daha sık oranda
gerçekleşerek ticari faaliyetlerin artması için havalimanları özelleştirilmeye başlamıştır. Özelleşen
havalimanlarının artmasıyla beraber Özel Terminal İşletmecileri kavramı da ortaya çıkmış olup, bu
firmaların sayısı gitgide artmaktadır. İngiltere Hükümetinin 1987 yılında yaptığı açıklamaya göre tüm
dünyada 100’den fazla havalimanı özelleştirilmiştir. Yap-İşlet-Devret modeli tüm dünyada gitgide
yaygınlaşan özel şirketler birliği altında yatırımcıların ve terminal işletmeci firmaların havalimanı veya
terminal binası inşa ederek belirli bir süreliğine mevcut havalimanı veya terminal binasını işletmesi ve
daha sonra süre dolduğunda mevcut işletmenin devredilmesidir. Havalimanlarının özelleştirilmesinin
artmasıyla, havacılıkla ilgili olmayan gelirlerle birlikte yolculardan bilet dışında alınan ücretler de
artmaya başlamıştır (Vasigh vd., 2008: 117).
1996 yılında Türkiye’de Antalya Havalimanının dış hatlar terminalinin özelleştirilmesi ile başlayan Yapİşlet-Devret (Build-Operate-Transfer) modeli daha sonra Türkiye içerisinde neredeyse tüm
uluslararası havalimanları tarafından uygulanmıştır. Örneğin; Atatürk, Sabiha Gökçen, Antalya,
Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Muğla Bodrum, Muğla Dalaman ve Zafer Havalimanları
Yap-İşlet-Devret modelinin uygulandığı uluslararası havalimanlarıdır. Avrupa Kıtasında; Brüksel,
Budapeşte, Kopenhag, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Paris, Roma ve Viyana’daki havalimanları
özeleştirilmiş olup, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki havalimanları da özel şirketlerin 439 kontrolü
altında bulunmaktadır. Diğer kıtalardaki bazı ülkelerin de havalimanları özeleştirilmiştir. Bu ülkeler
içinde; Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve bazı Afrika Kıtası ülkeleri yer almaktadır. Ayrıca, Kanada
ve Amerika’daki havalimanları operasyonlarını daha iyi stratejiler altında uygulayabilmek için özel
şirketler ile özelleştirmeye dayalı sözleşmeler eşliğinde kiralama ve/veya ortaklık faaliyetleri altında
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tesislerini değerlendirmektedir. Özelleştirme sürecinin eşliğinde onlarca havayolu firması ve finansal
kurumlar havalimanlarının operasyonlarında etkin duruma gelmiştir (Vasigh vd., 2008: 118;
Considering and Evaluating Airport Privatization, 2012).

4. ŞEHİR VE KARGO HAVALİMANLARI
Havalimanlarında yolcu için ayrı kargo için ayrı konseptler özelleştirmelerle birlikte farklılaşmış ve
havalimanlarının gelişmesi ile birlikte master planlama kavramı altında yeni bir trend oluşmuştur. Bu
şekilde havalimanlarının büyümesi ve gelişmesi belirli kıstaslar altında değerlendirilmeyerek farklı
stratejilerle büyüme ve gelişme sağlanmıştır. Ancak yine de master planlama olmadan havalimanları
sadece bulunduğu yerde büyüyebileceğinden alan yetersizliği problemi giderilememiştir (Kasarda,
2010: 17).
1960 ve 1970’lı yıllarda havalimanları genellikle şehir dışında yer alan az gelişmiş alanlarda inşa
edilirdi. Özellikle nüfusun yoğunlukta olduğu alanlarda uçaklar arası minimum ayırma mesafeleri, ses
şiddeti ve buna benzer diğer durumlardan dolayı az gelişmiş ve şehre uzak yerler tercih edilirdi. Ancak
günümüzde sivil havacılık sektöründeki emniyet kavramından dolayı birçok sınırlandırmaya rağmen
nüfusun yoğun olduğu yerler tüm kısıtlamalar kabul edilerek ve bu kısıtlamaları azaltıcı tedbirler
alınarak havalimanları şehre yakın yerlere inşa edilmektedir. Bu tercihin sebebi havalimanlarını
yolcular için daha çekici bir hale getirmek ve yolcuların bekledikleri zamanı çok daha iyi bir şekilde
değerlendirebilmeleri isteğidir (Conway, 1993: 45).
Günümüzde havalimanlarındaki yapılanma değişikliği ile beraber yolcu taşımacılığı ve kargo
taşımacılığı için şehir ve alan seçimleri farklılaşmıştır. Nüfusun yoğun olduğu alanlarda yolcu
taşımacılığı, nüfusun daha seyrek olduğu alanlarda ise kargo taşımacılığı amaçlı havalimanları inşa
edilmektedir. Yolcu Taşımacılığı için uygun şehir ve yer seçimini incelersek;
• Bu seçimi yaparken uygulanan temel strateji sadece kullanım amacının yolcu taşımacılığı esaslı
olması değil, mevcut bölgenin nüfus yoğunluğunu ve gelişmişlik düzeyini potansiyel olarak belirleyip
daha da geliştirilmesidir.
• Yolcu taşımacılığı esas alındığında mevcut alanı daha efektif şekilde kullanmak daha çok önem arz
edecektir. Ayrıca gelişmiş çevredeki tesislerden ve kolaylıklardan yararlanabilme olanağı da bu sayede
artacaktır.
• Çevrede yer alan iş ve ticaret merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri ve kamu tesislerinin yeterli
sayıda olması havalimanının değerini arttıracaktır.
• Karayolu, demiryolu ve deniz yolu olmak üzere havalimanına birden fazla ulaşım bağlantısının
olması mevcut havalimanının kullanım oranını arttıracaktır. Ayrıca bulunulan şehrin yoğun yerlerine
yakın olunmasa dahi ulaşım ağının genişletilerek bu mesafenin zamansal olarak kısaltılması da yer
seçiminin daha efektif değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
• Ayrıca havalimanının yönetimsel bazda daha iyi işletilebilmesi için hükümet binalarına, yerel yetkili
mercilere, ticaret örgütlerine ve şirketlere yakın olması da ofis binalarının daha rahat bir şekilde
temin edilmesi ve kamu hizmetleri ile altyapının daha iyi sağlanabilmesi açısından önemlidir.
Amsterdam Schiphol, Havalimanı Şehri kavramı için tipik bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca bu
kavrama Beijing, Chicago O’Hare, Frankfurt, Detroit, Dubai Jebel Ali, Panama City, Seoul Incheon,
Kuala Lumpur ve Hong Kong gibi kapasitelerini efektif ve yoğun şekilde kullanan havalimanları da
örnek olarak verilebilir (Kasarda, 2011: 17; Kasarda ve Appold, 2011: 95).
Bu havalimanlarından bazıları iş, finans, ticaret, lojistik merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri ve
sosyal tesislere yakın konumda bulunmaktadır. Ayrıca bu havalimanları imalat ve montaj sanayilerine,
moda ve sağlık merkezlerine, sergi/fuar alanlarına ve oyun parklarına da yakın konumda
bulunmaktadır. Havalimanlarının alan seçiminin planlanması ve inşaatın yapılması süreçlerinde
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çevredeki binalarla beraber mevcut alanın ve şehrin gelişme potansiyeli de önemlidir. Bu seçim doğru
yapılmazsa mevcut ve gelecekteki fiziksel ve operasyonel büyüme efektif şekilde sağlanamamış
olacaktır.
Kargo Şehri Havalimanı kavramında ise üretim, montaj tesisleri ve depolara yakınlık önemlidir. Ayrıca
kargo faaliyetlerinin daha efektif şekilde yapılabilmesi için çevrede lojistik merkezlerinin bulunması da
gelişime katkıda bulunan bir diğer unsurdur. Kargo Şehri Havalimanının temel özellikleri sıralarsak;
• Bu havalimanlarında yolcu taşımacılığına ziyade daha büyük alana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca
geniş alan ihtiyacının dışında lojistik merkezlerine yakınlık büyük önem arz etmektedir.
• Mevcut çevredeki lojistik merkezlerinin çok olması dışında konumlandırılan bölgenin lojistik
alanında büyüme potansiyeli de önem arz etmektedir.
• Kargo Şehri Havaalanlarından birçok güzergâha kargo taşımacılığı yapılması ile birlikte yolcu
taşımacılığı da bir yandan yapılabilir. Ancak buradaki en büyük problem şehre uzak sanayinin
yoğunlukta olduğu yerlere inşa edilen bu havalimanların yolcularının ulaşımları konusunda altyapıya
büyük meblağda para harcama zorunluluğudur.
• Havalimanının altyapısı kargo operasyonları açısından elverişli olduğundan, gümrük ve güvenlik de
dâhil olmak üzere kargo taşımacılığını en emniyetli şekilde yapabilmek havalimanının imajının
korunması ve havayolları tarafından bu kıstaslar altında tercih edilmesi bakımından önemlidir.
• Bu havalimanlarının diğer şehirlere de ulaşım imkânları açısından zaman ve mesafe kıstasları altında
bağlantılı ve çoklu seçenekli olması gerekir. Bu durum mevcut havalimanının hem potansiyelini
geliştirmesi hem de mevcut durumunu koruması açısından önemlidir.
Amerika Kıtasındaki Memphis Havalimanı dünyadaki başlıca kargo havalimanlarından bir tanesidir.
Ayrıca Memphis Havalimanı dünyaca ünlü kargo firması FedEx’in hava kargo taşımacılığı için ana
merkezi konumundadır. Amsterdam Schiphol Havalimanı da şehir havalimanı kavramına uygun
olması dışında kargo havalimanı kavramına da uygundur. Amsterdam Schiphol Havalimanının
çevresinde birçok lojistik firması bulunmakta olup, bu durum da hava kargo taşımacılığının daha da
büyümesini teşvik etmektedir. Ayrıca Frankfurt ve Paris Charles de Gaulle Havalimanları da Kargo
Şehri Havalimanına kavramına örnek teşkil etmektedir.

5. HAVALİMANLARININ GELİŞMESİ İÇİN UYGULANABİLECEK DİĞER STRATEJİLER VE BU AMAÇLA
YAYINLANAN DOKÜMANTASYONLAR
Havalimanlarının efektif şekilde işletilerek doğru stratejiler altında planlanmasında bir diğer önemli
husus turizm tabanlı gelişimdir. Bazı bölgeler mevsimsel olarak yoğun miktarda turist çekmektedir.
Örnek olarak; Antalya, Türkiye (25.1 milyon); Cancun, Meksika (14.5 milyon); Nice Cote de A'zure,
Fransa (11.2 milyon) ve Tenerife, Kanarya Adaları, İspanya (8.5 milyon) sayılarında turist çekmektedir
(Tüm rakamlar 2012 yılının yolcu sayıları için hesaplanmıştır). Bu tür havalimanlarında genellikle
tarifesiz (charter) uçuşlar yapılmakta olup, kargo taşımacılığından ziyade mevsimsel olarak yoğun
miktarda yolcu taşımacılığı için stratejiler yapılmaktadır. Sivil Havacılık Sektörü 1990’lı yıllardan
itibaren büyük bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimden sadece yolcu sayısının artması ve insanların
hava trafiğini daha yoğunlukla kullanmasından ziyade havalimanlarının teknolojik ve çevresel
kıstaslara uygun şekilde gelişmesi de bu büyük gelişimin içerisinde yer almaktadır. Sivil Havacılık
Sektörü ekonomi, istihdam kaynağı ve sosyal açılardan da büyüme trendi içerisindedir. Sivil Havacılık
Sektörü bu başarısını hem Türkiye için yerel hem de dünya ülkeleri için global bazda, çevresel
engellere 442 rağmen kazanmıştır. Çevresel kısıtlamalara uyum hava trafiğinin gelişimini etkileyen bir
unsur da olsa teknolojik anlamda gelişmeler ve uygulanan farklı stratejiler büyüme trendinin
yakalanmasında etkili olmuştur (Somerville, vd., 2003).
Gürültü, hava ve su kirliliği, atık üretimi ile iklim değişikliğine etki eden unsurlar havalimanlarının
yapımında maliyeti arttıran unsurlardır. Özellikle yakıta yoğun miktarda ihtiyaç duyulması bu
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yatırımlar yapılırken sürdürülebilirlik ve uzun ömürlü olabilme sorunsallarını açıkça ortaya
koymaktadır. Bu kıstaslar altında master planların faaliyete geçebilmesi için sadece alan ihtiyacından
ziyade bahsedilen diğer hususlara da dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle de havalimanlarının master
planlarının uygulanabilir olması ile çevresel kıstaslar arasında zıt bir ilişki bulunmaktadır. Günümüzde
de gelişen teknoloji dışında farklı kavramlar altında kullanılan stratejiler ile birlikte master planlar
daha efektif şekilde uygulanabilmektedir (Van Eeten, 2001: 395).
Bu stratejilerden günümüzde en yaygın kullanılanı özelleştirmedir. Özelleştirmede bir firma
havalimanını işletmek dışında yapımını da üstlenmektedir. Özelleştirme anlayışında en ucuz maliyetle
en efektif şekilde gelişim amaçlandığından dolayı master planlar çok daha efektif şekilde planlanarak
yapılmaktadır. Buradaki esas toplumsal faydanın en iyi şekilde analiz edilerek araştırma geliştirme
stratejilerinin kullanılmasıyla en doğru stratejilerin tespit edilmesi ve bunların uygulanabilmesidir.
2003 yılında İngiltere Taşımacılık Departmanı (The UK Department for Transport (DfT)) Sivil Havacılık
Endüstrisi için en uygun politikanın seçimi isimli bir dokümantasyon yayımladı. Bu dokümantasyonun
içeriğinde sürdürülebilir uzun dönem stratejilerinde en iyi gelişimi sağlayabilmek için çözüm önerileri
ve çevresel faktörlerle birlikte en uygun stratejiler bulunmakta olup, master planlamanın en uygun
şekilde yapılmasına ilişkin bilgiler de uzun vadeli planlar içerisinde yer almaktaydı ( The UK
Department for Transport, 2011).
Hava taşımacılığında Beyaz Sayfa (The Air Transport White Paper (ATWP)) isimli projede hava
taşımacılığının 30 yıllık süreçte çevresel ve ekonomik kavramlar eşliğinde en iyi şekilde büyüyebilmesi
için çözüm önerileri taslak olarak hazırlanmıştır. Bu taslak içerisinde en önemli husus çevrenin
korunması ve bu korunmanın sürdürülebilir olmasıdır. Çünkü sivil havacılık sektörü çevreye büyük
oranda zarar vermekte olup, bu taslakta çevreye olumsuz etkilerin en az seviyeye indirilerek sektörün
nasıl daha iyi büyüyebileceği hususlarında çözüm önerileri yayınlanmıştır. Master planlar yapılırken
en önemli husus, çevre koruma eşliğinde büyüme ve gelişmenin sağlanmasıdır (The UK Department
for Transport, 2008).
Bu proje ile ilgili ek olarak yeni pistlerin yapılması, pist uzantılarının belirlenmesi, artan terminal
kapasitesine ve sivil havacılık endüstrisini destekleyen tesisler dâhil olmak üzere farklı stratejiler
tasarlanmıştır. Ayrıca ATWB projesi, İngiltere’deki 30 Havalimanı için 2030 yılına kadar 20000’nin
üzerinde uçuş sayısını emniyet standartları altında arttırabilecek gelişim ve büyüme önerileri ile
beraber hem yolculara hem de çevreye uygun ayrıntılı bir master planın nasıl yapılması hususunda en
uygun stratejileri yayınlayan çözüm önerisi sunmuştur. Bu çözüm önerisi birçok ülkeye
havalimanlarının master planlamalarını tasarlayabilmeleri için etkin bir referans olmuştur
(Department for Transport, 2003).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Büyüyen Sivil Havacılık Sektöründe havayolları büyük rekabet içerisindedir. Bu rekabet altında
uygulanan farklı stratejiler personel giderlerinin de düşürülmesiyle beraber sektöre büyük bir ivme
kazandırmıştır. Bu ivme sonucunda arz-talep dengesi bozulmuş ve havalimanları mevcut talebi
karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Yeni havalimanı inşa edilmeden bu talebin karşılanabilmesi için
uygulanabilecek yöntem master planlamadır. Master planlama mevcut havalimanının kullanım
oranının talebe bağlı olarak büyüyebilme potansiyelinin sağlanmasıdır. Bu büyüme potansiyeli yıllık
bazda yolcu taşımacılığı artışı öngörülerek yapılır. Bu öngörü sonucunda en az 10 yıllık artış esas
alınarak master plan oluşturulur. Master planlama sadece alan gereksiniminin doğru planlanması
değil, farklı uygulamalar altında (şehir-kargo havalimanı) ve doğru stratejiler eşliğinde artan talep
doğrultusunda sürdürülebilir gelişim sağlayabilmektir. Şehir ve Kargo Havalimanları ayrımının doğru
yapılması ve belirtilen stratejilerle birlikte, mevcut alanın da doğru şekilde değerlendirilmesiyle artan
taleplere arz-talep dengesi bozulmadan veya bu denge bozulsa dahi minimal oranlarda gecikmeler
yaşanarak efektif planlamalar uygulanabilir. Bu doğrultuda yapılan efektif planlamalar sivil havacılık
sektörünün gelişebilmesi için büyük önem arz etmektedir.
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Özet
Ev-eksenli çalışma, kamusal alan ya da dışarıda herhangi bir sektör dışında, ev içinde veya bu işin
tamamlandığı işverenin iş yeri dışında, kısaca farklı mekânlarda ortaya çıkmıştır. Sanayileşme ile
birlikte kadınlar, çoğunlukla ev işlerinin birer uzantısı olan veya el becerisi gerektiren ev-eksenli işlere
yönelerek gelir elde etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla ev-eksenli çalışan kadınların düşünce ve
deneyimlerinin tartışılmasının gerekliliği günümüzde güncelliğini korumaktadır. Kadınların, erkek
alanı olarak etiketlenen kamusal alandan gönüllü ya da gönülsüz uzaklaşması\dışlanması bu
araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Üstelik ev-eksenli çalışanların kadın ve yoksul olduğu
gerçeğinin yanında, gelir düzeyi görece iyi olup; ihtiyacı olmadığı halde ev-eksenli çalışan kadınlar da
vardır. Bu durum, çoğunlukla kadınlar tarafından tercih edilen alternatif çalışma biçiminin keyfiyet
veya mecburiyet eksenine göre şekillendiğine işaret etmektedir. Bu çalışma, İstanbul’un
Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden ev-eksenli çalışan kadınlara yöneliktir. Araştırmada analiz
birimi, ev-eksenli ve emek-yoğun düzensiz gelir getiren işlerde çalışan kadınlardır. Derinlemesine
görüşmeler neticesinde yapılacak olan değerlendirmede, kadınların ev-eksenli çalışma deneyimlerinin
çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ev-Eksenli Çalışma, Kamusal Alan\Özel Alan, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Ataerki.
Home-Based Work Experıences of House Wıfes: A Case of Gazıosmanpaşa Dıstrıct
Abstract
Home-based work emerged out of public area or out of any sector outside, in house or this work is
completed outside the employer's workplace, briefly it emerged in different places. With
industrialization, women began to earn income by focusing on home-based jobs, which are often
extensions of household chores or require manual dexterity. Therefore, the necessity of discussing
the thoughts and experiences of women who work on home-based works is still up to date. The
voluntary or involuntary become distant of women from the labeled public area of the male area
demonstrates the importance of this research. Moreover, besides the fact that home-based workers
are women and poor, there are women whose income level is relatively good; although they do not
need, they work at home-based works. This situation indicates that the alternative mode of work,
which is mostly preferred by women, is shaped according to the axis of arbitrariness or necessity.
This study is aimed at home-based working women who are dwelling in Gaziosmanpasa district of
Istanbul. In this research, the analysis unit is women who work in home-based and labor-intensive
work which give irregular income. In the evaluation to be made as a result of in-depth interviews,
finding the solution of home-based working experiences is the goal.
Key Words: Home-Based Work, Public Area\Private Area, Gender Roles, Patriarchy.
GİRİŞ
Alternatif üretim yöntemlerinin ortaya çıkması ve ucuz iş gücü ihtiyacı, ev-eksenli çalışmanın
doğmasına yol açmıştır. Dünya çapında, kamusal alan ya da işverenin iş yeri dışında, evde, atölyede
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ya da belirlenen herhangi bir yerde yapılan ev-eksenli işler kadınlar tarafından yapılmaktadır. 21.
yüzyılda kayıt dışı istihdamın artmasıyla, kadınların çoğu için “çalışma” ve “aile” içi sorumluluklar bir
arada düşünülmeye başlanmıştır. Bu anlamda ev-eksenli üretimde, hizmetlerde ve tarımda kayıt dışı
iş gücünün önemli bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Genel çoğunluk ise tahmin edileceği gibi
yoksullar ve kadınlardır.1 Ev-eksenli çalışma, gelir elde etme faktörü göz önünde bulundurulduğunda
değerli bir fırsat olarak görülebilir. Ancak ev-eksenli çalışmayı gerçekleştiren kadınlar için yasal bir
korumanın olmaması, emeğin sömürüsü ve izolasyon2, çalışmanın olumsuz boyutlarına işaret
etmektedir (ILO, 2015:7). Ev-eksenli çalışma dünyada yaygın olduğu gibi, Türkiye’de de -yoksulluk3 ve
kadın temaları çerçevesinde- yaygındır. Kadın yoksulluğunun artması, bir bakıma kadınların eveksenli çalışmaya yönelmesi ile de ilişkilidir. Benzeri enformel işlerin kadınlar tarafından revaçta
olması kadın yoksulluğunun hem nedeni hem de sonucudur. Kadınlar mecburen bu işlere yönelirken;
kimi zaman da isteyerek bu işleri yapmaktadır:
“Günümüz kapitalist toplumunda kadınların emek piyasalarındaki konumu ve istihdam
alanları daha çok esnek ve güvencesiz çalışma ile özetlenmektedir. Kadınlar genellikle iş
güvencesinin olmadığı, sosyal güvenliğin bulunmadığı olumsuz çalışma koşulları altında,
ucuza istihdam ediliyorlar. Bütün dünyada, kadın emeğinin esnek ve enformel üretim
süreçlerinde giderek daha fazla yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Türkiye’de de özellikle 2000’li
yıllar boyunca kadın istihdamında esnek üretim biçimlerinin ve enformelleşmenin birer norm
halini aldığını görüyoruz” (Öztürk ve Dedeoğlu 9).
Erkek üstünlüğü, toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsiz gelişimi ve bunlara bağlı olarak kadının kamusal
alandan dışlanması\uzaklaşması, Türkiye’de yeni bir olgu değildir. Ekonomik anlamda kadın, Osmanlı
toplum yapısı içinde –kırda ve kentte- aile kurumuna hapsedilmiştir. Kırsal alanda ürettiğini tüketen
köylü aile yapısında kadın, bir yanda tarlada çalışırken; diğer yandan tarladan elde edilen ürünleri
yiyecek ve giyeceğe dönüştürmektedir. Kentsel alanda ise ekonomik anlamda erkeğe bağlı hale gelen
kadın, ev içinde ev işleriyle uğraşmakta iken; ev dışındaki yaşamı ise devlet tarafından
düzenlenmektedir. Dolayısıyla kadının kamusal alana çıkmasında, eğitim ve çalışma gibi tüm yollar
kapalı tutulmuştur (Yaraman, 2001:22). Günümüzde kadın sorunsalı birçok alanda gündeme gelmekte
ve geçmişten günümüze kadının konumuna dair çeşitli kazanımlar elde edilmişse de, kadınların içinde
bulunduğu durumun hala eşitsiz bir gelişim tarafından belirlendiği söylenebilir. Toplumsal cinsiyet,
kamusal alan\özel alan zıtlığı ve ataerki, söz konusu eşitsiz gelişim ile ilişkilidir.
Sanayi kapitalizminin4 ortaya çıkmasıyla birlikte, kamusal alan “erkek alanı”, “erkeksilik”, “erkek
işleri” kavramlarıyla iç içe geçmiş; kadınlar istemeyerek\isteyerek özel alana kıstırılmıştır. Böyle bir
1

Yoksulluk olgusunun tarihini insanlık tarihi kadar geriye götürmek mümkündür. Öte yandan ekonomik,
toplumsal ve tarihsel süreçlerin etkisiyle söz konusu olgu farklı görünümler ve algıları ortaya çıkarır. Genel
anlamda yoksulluk, gereksinimleri karşılayamaya temel maddi olanaklardan yoksun olmayı yani yokluk
durumunu ifade etmektedir (Topgül, 2013:278-279). Kadın yoksulluğunu anlamamız için ise öncelikle kadınların
işgücü piyasasındaki sayısına ve eğitim imkânlarından ne derece yararlanabildiği üzerinde durulmalıdır. İşgücü
piyasasında kadınların sayısının az olduğu ve bu durumun erkeklere ömür boyu bağımlılık ilişkisi yarattığı bir
gerçektir. Eğitim imkânlarından yeterince yararlanamayan kadınlar kayıt dışı işlere –ev eksenli işler, temizlik ve
bebek bakımı işleri- yönelmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum kadın yoksulluğunu artırmaktadır (Şener,
2009:2).
2
İzolasyon burada, kadının ev içinde gerçekleştirdiği ev-eksenli çalışma ya da ev işlerinin “Görünmeyen Emek
(Invisible Labor)” kategorisine dâhil edilmesi anlamında kullanılmıştır.
3
Yoksulluk: Yoksul olma durumu, yoksuzluk, sefillik, sefalet, fakirlik olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu
Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=348595.
15 Eylül 2019’da erişildi). “Sözlük anlamıyla yoksul, yeterli düzeyde parası olmayan veya konforlu bir şekilde
yaşamak için gerekli olan araçlara sahip olmayan kişidir. Yoksulluk kelimesi ise yaşamın gerektirdiği
olanaklardan yoksun olma durumunu ifade etmektedir (Aktan ve Vural 2002).”
4
Sanayileşme ile birlikte yoksulluk kentlerde yaşanmıştır. Kırsal kesimin kentlere göç etmesiyle birlikte
kentlerde toplumsal koşulların etkisi ve işgücü piyasasının daralması, yoksulluğa neden olmuştur. Bu minvalde
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ortamda kadınlar kamusal alandan dışlanırken; çoğu zaman gönüllü olarak kamusal alandan uzak
kalmışlardır\kalmaktadırlar. Dışlanmışlığın sebepleri çeşitli olmakla birlikte; toplumsal cinsiyet rolleri
ve ataerkinin kontrolü, bu durumun belirleyicileri olmaktadır. Kadınların gönüllü\gönülsüz ev-eksenli
çalışmaya yönelmelerinin “keyfiyet” veya “mecburiyet” olması niteliği, sözünü ettiğimiz belirleyiciler
ile yakından ilgilidir.
Kadınların, ev-eksenli çalışma deneyimleri çok katmanlı, çok boyutlu ve çok unsurludur. Çeşitli
faktörlerin (eğitim durumu, gelir düzeyi, çocuk sayısı, kirada oturma gibi) bir araya gelmesiyle birlikte
kadınların ev-eksenli çalışma deneyimlerinin niteliği değişmektedir. Dolayısıyla kadınların çalışmaya
yönelik deneyimlerinin çözümlenmesi; aynı zamanda onların gündelik “yaşam tarzlarını”
incelememize de olanak sağlamaktadır. Gündelik yaşam tarzının toplumsal cinsiyet rolleriyle iç içe
geçmişliği, cinsiyetler arası eşitsiz gelişim göz önüne alınarak deşifre edilmelidir. Bu nedenle her
kadını, kendi süreçleri bağlamında ve sosyal ortamları içinde ele almak gerekmektedir (Hattatoğlu,
2003:97). Kadınların ev içinde ücretli çalışmalarının, onların yaşamlarında ne gibi katkılara,
değişikliklere ya da olumsuz etkilere yol açtığı önemlidir. Çünkü ev-eksenli çalışmanın hayatlarında
kapladığı zamana göre kadınlar, ya yaşamlarını çalışmaya göre ayarlamaktadırlar ya da tam tersini
yapmaktadırlar. Bu bağlamda bu araştırmada ilk olarak çalışma ile ilgili yol haritası verilmiş; ardından
kadınlarla yapılan anket ve görüşmeler, temel kavramlar çerçevesinde incelenmiştir.
1.ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI HAKKINDA
1.1. Araştırmanın Problemi ve Amacı
Ev-eksenli çalışanlara yönelik yapılan çalışmalarda, ev-eksenli çalışanların “kadın” ve “yoksul” olduğu
anlaşılmaktadır. Bu araştırma ise, “Gaziosmanpaşa (GOP) ilçesinde yaşayan ev kadınlarının ev-eksenli
işler yapması, kendileri açısından hangi bağlamlarda deneyimler sağlamaktadır?” sorusundan yola
çıkarak, yalnızca yoksul kadınların değil; gelir düzeyleri görece iyi olup ihtiyacı olduğunu düşünmediği
halde, ev-eksenli çalışan kadınlara da yönelmiştir. Çalışmada konuya ilişkin temel kavramlar seçilmiş
ve problemin sonuç odaklı analizi bu kavramlar üzerinden yapılmıştır. Anket ve derinlemesine
görüşme sonuçlarının değerlendirilmesi kısmı ise elde edilen metinlerin okunup analiz edilmesiyle
gerçekleştirilmiştir.
1.2.Araştırmanın Alanı
Bu araştırma çerçevesinde yapılan saha çalışması, İstanbul’un GOP ilçesinin çeşitli mahallerinde eveksenli çalışan kadınlar ile yapılacak görüşmelerle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın, 16 mahalleden
oluşan GOP’a yönelmesinin faktörleri, Perouse’un çalışmasından da hareketle çeşitlidir. Bu
faktörlerden ilki, ilçenin belediyesinin kendisini İstanbul’un “model” ilçesi olarak tanıtan ve 1994’te
Refah Partisi’nin hayata geçirmek istediği kentsel yeni düzenin bir laboratuvarı olarak sunmasıdır.
İkinci olarak, 1963’te Eyüp ilçesinin bölünmesiyle oluşan GOP, birbirlerinden farklı üç “kent yüzü”
(istikrarlı, istikrarsız, embriyo halindeki kent dokuları) sunmaktadır. Üçüncüsü ise, nüfusun artış hızıdır
(Perouse, 2016:32-35). GOP, nüfus artış hızı konusunda İstanbul’un önde gelen ilçelerinden biridir.
Önceleri 1 milyon 13 binlik bir nüfusu olan ilçe, 64 ilin nüfusunu geride bırakmaktaydı. Ancak 2009
yılında ilçeden iki yeni ilçe olan Arnavutköy ve Sultangazi ilçeleri oluşmuştur (Gaziosmanpaşa
Belediyesi 2019). Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, 2018 yılında, GOP’un
nüfusu 495.006; kadın nüfus oranı 242.572 (%49.53), erkek nüfus oranı 249.808 (%50.47)’dir. 32 ilçesi
olan İstanbul’un nüfusunun 15.067.724 gibi bir rakam hesaba katılırsa, GOP’un nüfus büyüklüğü
anlaşılabilir (TÜİK 2019).
1963 yılında ilçe olan GOP’a yapılan göç hareketlilikleri de önemlidir. 1940-1950 yıllarında Bulgar ve
Yugoslav göçü alan GOP’un periferisini, bu grup oluşturmaktadır. 1970’lerde ise Orta ve Doğu
Anadolu’dan; sonraki yıllarda Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’dan göç almıştır
kadın ve çocuk işçilerinin artması, yoksulluğun birer kurbanı haline gelmelerine yol açmıştır (Açıkgöz, 2010:4647).
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(Perouse, 2016:48). Bu bağlamda, GOP’un demografik hareketliliklerinin yoğunlukta olan bir ilçe
olduğu anlaşılmaktadır. İlçede ekonominin temelini ise çoğunlukla küçük esnaf ve dış ticaret
faaliyetleri oluşturmaktadır. Genel olarak avize, oto motor tamiri, metal işleri, konfeksiyon, torna ve
elektronik tesisatçılığı işleri yürütülmektedir (GAZİOSMANPAŞA STRATEJİK PLANI 2015-2019:17). Ev
kadınlarıyla görüşmeler bir kez GOP’ta sitelerin olduğu bir kafede, geriye kalanlar ise kadınların
evlerinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ilçenin birçok sokağını inceleme fırsatı doğmuştur. İlçede
gecekondular ve yüksek apartmanlar, siteler iç içe girmiştir ve yoksul mahallelerin varlığı
çoğunluktadır. Yerinde gözlem fırsatı, ilçede yaşayan hane sakinlerinin ekonomik durumları
konusunda fikirler üretmeye yardımcı olmuştur.
1.3.Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada “yapılandırılmış açık uçlu anket” ve “derinlemesine görüşme” yöntemi kullanılmıştır.
Ayrıca odak grup toplantıları da yapılmıştır. Araştırmada analiz birimi olarak ev-eksenli ve emekyoğun düzensiz gelir getiren işlerde (sigortasız, belirsiz zamanlarda ve belirsiz gelir getiren işler)
çalışan kadınlar açısından avantaj ve dezavantaj üzerine yapılacak olan değerlendirme, kadınların ev
içinde çalışma deneyimlerinin kavramsal ve metodolojik tartışmasının ana hatlarını oluşturmaktadır.
Bu çalışma verilerin toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmasına yönelmiştir. GOP
ilçesinin farklı mahallelerinde yaşayan 14 kadın ile yapılan görüşmelerde önce anket soruları
sorulmuş ve ardından derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında öncelikle medeni
durum, eğitim durumu, çocuk sayısı, ailenin geliri gibi önceden belirlenmiş sorular sorulmuştur.
Derinlemesine görüşme yönteminde, röportajın ilerlemesi açısından yarı yönlendirmeli olması tercih
edilmiştir. Araştırmada, görüşme yapılan kadınların bir kısmı isimlerinin gizli tutulmasını tercih
ettiğinden; ev-eksenli çalışmanın Avantaj Olduğunu Düşünen Görüşmeci (ADG) ve ev-eksenli
çalışmanın Dezavantaj Olduğunu Düşünen Görüşmeci (DDG) olarak isimlendirilmişlerdir. Çalışma
boyunca yapılacak alıntılar örneğin ADG-1 ya da DDG-1 şeklinde verilecektir. Araştırma sürdürülürken
mümkün olduğunca farklı mahallelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma yürütülürken sokaklar, binalar
ve görüşme yapılan kadınların bazılarının evleri gözlemlenmiş; ilçenin dokusu incelenmiştir. Kentsel
dönüşümün5 yoğun olduğu mahallelerde çoğu ailenin ekonomik ve mekânsal açıdan ilçe merkezinin
dışında, yoksul mahallelerde oturduğu anlaşılmıştır.
2.EV EKSENLİ ÇALIŞMAYA GENEL BAKIŞ
2.1.Kamusal\Özel Alan Zıtlığı, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Kontrol
Feministler, kadın-erkek arasındaki rol dağılımının cinsiyetler arası dengesiz gelişimine ve kadının
aleyhine olmasına karşı çıkmaktadırlar. Erkek üstünlüğü inancıyla, kadınlara ev içinde sadık eş, şefkatli
bir anne ve kadın işleri olarak görülen ev işleri gibi roller dayatılmaktadır. Üstelik kamusal alanda ev
işlerinin birer devamı olan ve ekonomik anlamda erkeğe bağımlı hale getirecek geliri düşük işler
kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda nicelik olarak azımsanamayacak miktarda birçok
kadın işgücü piyasasının6 dışında, alternatif üretim yöntemlerine yönelmektedir. Yaraman’ın da ifade
5

GOP’ta 13 bölgede kentsel dönüşümün hız kazanacağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından
açıklanmıştır. Açıklamaya göre, yılsonuna kadar 4 bin 400 konutun temeli atılacak ve en geç 400 güne kadar hak
sahiplerine teslim edilecektir. Bizim Esnaf Bülten Dergisi (24 Haziran 2019), “Bakan Kurum: ‘Gaziosmanpaşa’da
Yıl Sonuna Kadar 4 Bin 400 Konutun Temelini Atacağız’. Yıl 9, Sayı 9, s.40. Bahsi geçen rakam, GOP’ta kentsel
dönüşümün boyutlarını ve yoğunluğunu kanıtlamaktadır.
6
“Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az oldu: Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017
yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde; tarım sektöründe toplam istihdam
oranı %19,4, erkek istihdam oranı %15,4, kadın istihdam oranı ise %28,3 oldu. Sanayi sektöründe toplam
istihdam oranı %26,5, erkek istihdam oranı %31,4, kadın istihdam oranı ise %15,6 oldu. Hizmet sektöründe ise
toplam istihdam oranı %54,1 olup bu oran erkeklerde %53,2, kadınlarda %56,1 oldu.” 2018 verilerine göre ise,
erkeklerin %78,5’i işgücüne katılım gösterirken, bu oran kadınlarda sadece %38,3. Benzer bir eşitsizlik istihdam
oranında da söz konusudur. 15-64 yaş arası erkeklerin %69,5’i istihdam edilirken, kadınlarda bu oran %32,6
düzeyinde kalıyor. Aynı yaş grubu içerisinde erkekler arasındaki işsizlik oranı %11,4, kadınlarda ise tam %15
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ettiği gibi, “ataerkil düzeninin cinsiyetçi işbölümü uyarınca kadın özel alanla ilişkilendirildiği için
kamusal yaşama kadını içermeyen ve hatta kadına karşı değerler atfedilmiştir (2015:11)”
Rowe ve Bentley’in The Impact of the Family on Home-Based Work isimli çalışmalarında yaptıkları
araştırmaya göre, ev-eksenli çalışan kadınların, iş ve aile dünyalarını birleştirme amacıyla ev-eksenli
çalışmaya yönelik mevcut bir eğilim söz konusudur. Söz konusu çalışma şekli, bir çocuğun veya yaşlı
ya da engelli bir aile üyesinin bakımı gibi nedenlerle tercih edilebilmektedir. Ev-eksenli çalışan
kadınlar, çalışma saatlerini planlarken böylece daha esnek çalışabilmektedir (1992:282). Yazarların
yaptıkları tespitleri kabul etmekle birlikte bu araştırma kapsamında ev-eksenli çalışan kadınların
çalışma deneyimlerinin, kamusal alan\özel alan dikotomisi (zıtlığı), toplumsal cinsiyet rolleri ve
dolayısıyla ataerkil kontrolün varlığı çerçevesinde şekillendiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda ev kadınları
ile yapılan görüşmelere geçmeden önce bahsi geçen ve eleştirel feminizm7in de odağı olan kavramlar
incelenmiştir.
Çoklu iktidar mekanizmalarını ve hâkimiyetini kullanan eril egemenin deneyimlerinin oluştuğu
toplumlar, ataerkil toplumlardır. Ataerkinin hâkimiyetinin ve kontrolünün olduğu böylesi toplumlarda
kadınların deneyimleri oldukça kısıtlıdır. Maddi temeli olan ve erkekler arasında da bir hiyerarşiye
işaret eden ataerki, karşılıklı bağımlılık ve dayanışma kuran erkekler arasında toplumsal ilişkiler
dizisini ifade etmektedir (Hartmann, 2006:29-31). Erkek egemenliğine dayalı toplumsallaşma,
erkekler ve kadınlar arasında tahakküme dayalı eşitsiz ilişkiler yaratırken; toplumsal davranış, işlev,
konum ve pratiklerin bazılarını eril, diğerlerinin ise nasıl dişil anlamlar taşıyabileceğini belirlemektedir.
Bu bağlamda örneğin makine kullanımı eril bir anlam taşırken, ev işleri yapmak dişil bir anlamak
taşımaktadır. Bu karşıtlık içerisinde piyasaya dâhil makine kullanımı, piyasaya göre değersiz olan ev
temizliğine göre daha değerlidir (Sancar, 2013:175). Dolayısıyla özel alana dâhil olan her şey hem
kamusal alandan dışlanandır, hem de ataerkinin kontrolü altındadır.
Kamusal alan\özel alan dikotomisi, feminist yazım tarafından sıklıkla eleştirilen bir ayrımdır. Bu
alanlar ayrımının en önemli iki işlevinden biri kadınları siyasetten uzaklaştırmak iken; diğer işlevi ise
kadınları kamusal alanda iş piyasasından (ekonomiden) uzak tutmaktır. Bu anlamda ayrı alanlar
söylemi, “toplumsal rolleri cinsiyetli aidiyetlere göre dağıtan, cinsiyetler arasındaki ‘doğal’ farklılığa
ilişkin bir söylemden beslenir ve onu besler. Kamusal bir erkek bundan saygınlık sağlar, kamusal bir
kadın sömürü nesnesidir” (Lamourex, 2007:217). Rasyonel kamusal alan yani kadınların dışlandığı
siyaset ve ekonominin alanı erkek alanı; rasyonel olmayan, duyguların ve tutkuların hâkim olduğu
özel alan kadın olarak tanımlanmaktadır (Şişman, 2013:70).
Kamusal alandan dışlanan kadın, kendisi gibi irrasyonel olan doğaya ve dolayısıyla tabiatını
gerçekleştirdiği özel alana kıstırılmıştır. Bu noktada özel alan-dişil alan kategorisi, ev içini
nitelendirecek şekilde birbirlerinin yerine geçmektedir. 1960’ların sonundan itibaren ise bu ayrım
radikal feministler tarafından “Özel Alan Politiktir” sloganıyla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu
slogan, “her tür güç, egemenlik, ezme-ezilme ilişkisinin gerçekte politik bir ilişki olduğunu anlatmak
için kullanılmıştır” (Lamourex, 2007:218). Bu slogan ile özel alanı kamusal alandan ayıran ritüellere,
kurumlara, anlayışlara, normlara ve değerlere son vermek amaçlanmıştır (Çaha, 2010:16). Dolayısıyla
bu sava göre, özel alanda gerçekleşen örneğin taciz, tecavüz, görünmeyen emek gibi birçok olgu
politik alana dâhildir.
Özel-dişil-ev içi alanda kadınlar, toplumsal cinsiyet rolleri tarafından kendilerine hasredilen görevleri
üstlenmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı, başlangıçta cinsiyet kavramının zıttı olarak kullanılmıştır.

oranındadır. (TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (6 Mart 2019), Haber Bülteni, Sayı 30707,
(http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30707, 14 Eylül 2019’da erişildi). Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
(19 Mart 2019), “Türkiye’de Kadın Olmak Çok Zor”, (http://esitlikadaletkadin.org/2019-turkiyesinde-kadinolmak-cok-zor/, 14 Eylül 2019’da erişildi).
7
Feminizm, “kadın hareketinin teorik ve bilimsel çabası, ayrıca kadın cinsiyeti üzerindeki ayrımcılığa karşı
bilimsel ve pratik bir bilgi bariyeri, ayrımcılığın üstesinden gelme hareketidir” (Notz, 2011:10).
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Dolayısıyla cinsiyet, kadın-erkek arasındaki biyolojik ve anatomik farklılıkları ifade etmekteydi.
Toplumsal cinsiyet ise bunun tersine cinsel kimliklerin oluşumunu toplumsal ve kültürel olarak inşa
edilmişliğe vurgu yapmaktadır (Özkazanç, 2015:111).
Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten faklıdır ancak cinsiyet ile toplumsal temelli cinsiyet arasındaki
karşıtlık keskin değildir. Toplum, toplumsal bütünü tümüyle her iki cinsiyet üzerinden belirler.
Böylelikle heteroseksüel olarak ikiye bölünmüş toplumda biyolojik farklılaşma, üst olarak belirlenir.
Kısaca, “kültürel olarak, dişiye, onu toplumsal bir kadına dönüştürecek bir kadın toplumsal cinsiyeti
dayatılır; erkeğe ise, onu toplumsal bir erkeğe dönüştürecek erkek toplumsal cinsiyeti” dayatılır
(Matheieu, 2007:76-77).
Öte yandan Butler’a göre, -toplumsal cinsiyet olarak belirtilen kültürel inşalar- toplumsal cinsiyeti
“inşa” eden “kültür” böylesi bir yasalar dizisi üzerinden kavrandığından, “biyoloji kaderdir”
formulasyonunda sabitlenirken; bu sefer de kültür kader olmaktadır (Butler, 2016:53). Toplumsal
cinsiyet rolleri ile örtüşen ayrı alanlar nosyonu, kadınların özel alanda bu rolleri gönüllü ya da
gönülsüz üstlenmesiyle ilişkilidir. Ayrımın kendisi kadınları kamusal alandan dışlarken; ataerkil
kontrolün sürdürülmesi ve yeniden üretilmesi çoğu zaman kadınlar sayesinde gerçekleşmektedir.
Ancak her durumda kadın, ikincildir. Dolayısıyla kamusal alan\özel alan zıtlığı, toplumsal cinsiyet ve
ataerkil kontrolün varlığı kadınların ev-eksenli çalışmaya yönelmesi ile ilişkili olduğunu söylemek
doğru olacaktır. Kadının yaşamı birçok alanda sınırlandırılmakta ve kadınlar özel alana kıstırılmaktadır.
Bu bağlamda:
“Hane gelirlerinin ve değerlerinin dağılımında ve kontrolünde; kredi gibi üretken değerlere
erişimde; kaynakları kullanmada; mülkiyet üzerinde söz hakkına sahip olmada zayıflıkları ve
eşitsiz muamele görmeleri; işgücü piyasasındaki ayrımcılık; ev içinde yeniden üretim ile ilgili
sorumlulukları nedeniyle ücretli ekonomik faaliyetlerinin sınırlanması; ekonomik ve politik
kurumlarda yaşadıkları sosyal dışlanma, kadınların kronik yoksulluğa karşı korumasız
olmalarının nedenleridir” (Ecevit, 2003:85).
2.2.Ev-Eksenli Çalışmanın Kadınlar Açısından Olumsuz ve Olumlu Yanları
Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği’nin (EVÇAD) dünyada ev-eksenli çalışmaya dair
yaptığı çalışmada, ev-eksenli çalışmanın olumsuz yönleri incelenmiştir. Ev-eksenli çalışma biçiminin
kayıt dışı çalışmayı pekiştirdiği, düzensiz ve dağınık bir çalışma biçimi olduğu için sendikal örgütlenme
dâhil, diğer örgütlenme biçimlerini olanaksız kılmaktadır. İstatistiklerde de görünmediği için
kapsamının ne olduğu tespit edilememektedir (EVÇAD, 2019:2).
GOP’ta yapılan araştırmada DDG grubu kadınların, çalışma deneyimleri incelendiğinde de belirtilen
sorunlara ek olarak, ev-eksenli çalışmanın olumsuz yönleri artırılabilir. DDG grubu kadınlar için
harcanan emeğin değersizliği, kazanılan ücretin düşüklüğü, harcanan emeğin fazla olması gibi
sebeplerle bu işler “isteksiz” fakat “mecburi” yapılmaktadır. GOP’ta yürütülen saha çalışmasında, eveksenli çalışma deneyimlerine dair başka bir bağlam da ortaya çıkmıştır. ADG grubu kadınların
çalışma deneyimleri, ev-eksenli çalışmaya yönelik “olumlu” bir düşüncenin hâkim olduğunu ortaya
koymaktadır. ADG grubu kadınlar için harcanan emek değerli, kazanılan ücret yüksek, harcanan emek
daha az olduğundan bu işler “istekli” ve “keyfi, hobi” olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla ADG grubu
kadınlar, yoksulluğun ve ev-eksenli çalışmanın olumsuz –enformel olması, güvencesiz olması gibiyanlarının farkında olmadan; eşlerinin gelir düzeyi üzerinden kendi gelir durumlarını olumladıkları
anlaşılmaktadır.
2.3.Kadınlar İle İlgi Temel Bilgiler: Çalışma Koşulları ve Diğer Değişkenler
İlk tabloda ev-eksenli çalışan kadınların çocuk sayısı, ev sahibi olma durumu ve eşlerinin aylık kazancı
yer almaktadır. ADG grubu kadınların çocuk sayıları az, evleri kendilerine ait ve eşlerinin net kazancı
kendilerince makul düzeydedir. DDG grubu kadınlardan ise biri dışında diğerleri kirada oturmaktadır
ve hane geliri düşüktür. Ayrıca çocuk sayıları az hanelerde, eşlerin kazancı maddi ihtiyaçları
karşılamaya yetmektedir. Dolayısıyla ADG grubu kadınlar, ev-eksenli çalışmayı ihtiyaçları olduğunu
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düşünmedikleri halde keyfi olarak yapmaktadır. DDG grubu kadınlar ise, ev-eksenli işleri maddi
durumun kötü olmasından kaynaklı mecburi olarak üstlenmektedir. İkinci tabloda hobi ve mecburiyet
ekseninde kadınların yaptıkları işler bu durumu desteklemektedir. ADG grubu kadınlar kazançlarını
eşlerine vermemekte; çoğunlukla kendi ihtiyaçları yönünde harcamaktadır. DDG grubu kadınlar ise,
eşlerinin maddi gelirinin yetersiz kalması nedeniyle kazançlarını -kimi zaman eşlerine vererek- ev ve
çocukların ihtiyaçları yönünde harcamaktadır.
ÇOCUK SAYISI

EV SAHİBİ OLMA
DURUMU-KİRA
MİKTARI

EŞİN AYLIK GELİRİ-TL

ADG
ADG-1

2

KENDİSİNİN

5.000-6.000

ADG-2

1

KENDİSİNİN

5.000

ADG-3

3

KENDİSİNİN

3.000

ADG-4

1

KENDİSİNİN

3.000

ADG-5

3

KENDİSİNİN

3.000

ADG-6

1

KENDİSİNİN

3.000

ADG-7

3

KİRA-850 TL

3.000

ADG-8

3

KENDİSİNİN

3.000-4.500

DDG
DDG-1

2

KENDİSİNİN

4.500

DDG-2

5

KİRA-800 TL

2.000-2.500

DDG-3

6

KİRA-1.000 TL

2.500-3.000

DDG-4

5

KİRA-850 TL

920+ BLD. YARDIMI8

DDG-5

YOK

KİRA-750 TL

3.000

DDG-6

4

KİRA-800 TL

2.400

Tablodan anlaşılacağı üzere kadınların ev-eksenli çalışma deneyimleri çocuk sayısından etkilenirken;
ev sahibi olma ve eşin aylık kazancı da ciddi bir etkendir. ADG grubu kadınlar ev sahibi oldukları (ADG7 hariç) ve eşlerinin aylık geliri kendilerine göre yeterli olduğu için hiç yoksa da yoksul olduklarını
düşünmemektedir. DDG grubu kadınlar için ise tersi bir durum geçerli olduğundan, yoksul olduklarını
düşünmektedirler. Ancak burada kadınlar, yoksulluğu, eşlerinin kazancı üzerinden tanımlamaktadır.
Dolayısıyla her iki grupta da kadınlar kişisel olarak kendilerinin yoksul olup olmadıklarını dert
etmemektedirler. Ne var ki grup odak konuşmalarında bu konu hakkında her hangi bir farkındalık
olmadığı da anlaşılmıştır.

8

Belediye Yardımı.
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ADG GRUBU KADINLARIN EV EKSENLİ İŞLERİ
ADG-1

El işi, kanaviçe, el nakışı

ADG-2

Geri dönüşümden elde ettiği (kâğıt, dergi, gazete) malzemeler ile çanta yapımı,
kâğıt katlama işi

ADG-3

El işi (oya) ve katalog (kozmetik, temizlik ürünleri satışı)

ADG-4

Örgü bebek işi (ami gurumi)

ADG-5

Kutu katlama (bileklik, yüzük, kravat kutusu)

ADG-6

Boncuk işi ve katalog (kozmetik ve iç çamaşırı ürünleri satışı)

ADG-7

Terzi (ev içinde makinesi var), süs eşyaları (çeyizlik, kutu, sandık vs.)

ADG-8

Süs eşyaları (çeyizlik, kutu, sandık, tepsi vs.)
DDG GRUBU KADINLARIN EV EKSENLİ İŞLERİ

DDG-1

Tülbent yapımı, iğne oyası, boncuk işi

DDG-2

Ayakkabı bağcığı takma, boncuk işi, deri ayakkabı dikimi

DDG-3

Ayakkabı bağcığı takma, tespih dizme, boncuk işi

DDG-4

Ayakkabı bağcığı takma, tespih dizme

DDG-5

Ayakkabı bağcığı takma, tespih dizme, askı yapma, börek sarma

DDG-6

Barbie bebek (ayak, kol, gövde birleştirme), tespih dizme, cipslerin içine konan
küçük oyuncakları birleştirme, boncuk işi

Her iki tabloda ADG grubunun ve DDG grubunun ev-eksenli işlerinin niteliği, zorluğu, harcanan süre
ve emek gibi faktörler değişkenlik göstermektedir. ADG grubu kadınlar çoğunlukla daha az zaman
harcanan, daha az uğraştırıcı ve geliri daha fazla olan işler yapmaktadır. DDG grubu kadınlar ise,
dışarıdan iş getirerek daha fazla zaman harcanan, daha fazla uğraştırıcı ve geliri daha az olan işler
yapmaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri, ADG gurubu kadınlarının maddi durumları görece iyi
olduğundan sosyal faaliyetlere –spor, bebek yapımı ve dikiş nakış kursları gibi- katılabilmeleridir.
ADG-3, ADG-5 ve ADG-7 önceden kamusal alanda çalışmış ancak evlendikten sonra dışarıda
çalışmamayı birçok sebebe bağlamaktadır. Öte yandan eğitim durumu ile de korelasyon kurulabilir.
ADG grubu kadınlardan biri ön lisans mezunu ve ikisi açık öğretim lisans okuyor iken, diğerleri lise
mezunudur. Bu kadınların önceden kamusal alanda çalışma deneyimine sahip olup, evlendikten sonra
özel alana çekildiği görülmüştür. DDG grubu kadınlardan ise biri lise mezunu ve diğerleri ilkokul
mezunudur. Bu kadınların ise daha önce kamusal alanda çalışma deneyimi yoktur.
“Kamusal alanda çalışır mıydınız?” sorusuna ise, ADG grubu kadınlar “evet” yanıtını vermişlerdir. Şu
anda kamusal alanda çalışmama konusunda öne sürdükleri sebepler ise neredeyse hepsinde çocuk
sahibi olma ve eş izninin olmamasıdır. Kadınların özel alana çekilme sebeplerinin belirleyici
faktörünün ataerkil kontrol ve ev içi sorumluluklar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ADG grubu
kadınlardan yalnızca iki kişinin eşi kamusal alanda çalışmasına izin vermiyorken; diğer 5 kadın
çocukların varlığını öne sürerek, kamusal alandan gönüllü uzaklaşma deneyimini gizlemektedirler.
DDG grubu kadınlardan DDG-1 dışında diğerleri bu soruya “hayır” cevabını vermiş; eş izninin
olmaması nedeniyle kamusal alandan uzaklaştırılmıştır. Bu kadınlar, daha önce kamusal alanda
çalışma deneyimine sahip değildir ve derinlemesine görüşmeler de maddi zorlukların olmaması
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durumunda ev-eksenli işleri yapmayacaklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, her iki gruptaki
kadınlar için kendilerine toplumsal cinsiyet rollerinin bir uzantısı olarak “ev içi roller” daha ön
plandadır. Ancak DDG grubu kadınların ev-eksenli iş yoğunluğu nedeniyle ev içi rolleri sekteye
uğramaktadır. ADG ve DDG grubu kadınların hepsi ev-eksenli çalışma konusunda eşlerinden onay
almaktadır. Örneğin, ADG-5, eşinin kendisinin yorulmasını istemediği için kamusal alanda çalışmasını
istemediğini ifade etmiştir. Bu noktada ev kadınlarının kamusal alandan ataerkil kontrol sebebiyle
uzaklaştırılması, iyicil cinsiyetçilik9 kisvesiyle gizlenmektedir denebilir. DDG grubu kadınlar için ise
maddi durumları iyi olması durumunda hem ev-eksenli çalışma, hem de kamusal alanda çalışma
durumu bir tercih olmayacaktır. Bu kadınlar her iki çalışma deneyiminden de uzaktır. En önemli
sebeplerinden biri, DDG grubu kadınların ev-eksenli işlere çok fazla zaman ayırıp az gelir
kazanmasıdır.
KAÇ YILDIR EVLİ?

EV EKSENLİ İŞE
GÜNLÜK HARCANAN
ZAMAN

AYLIK KAZANILAN
PARA-TL

KAÇ YILDIR
ÇALIŞIYOR?

ADG
ADG-1

7

3-4 SAAT

1.000

+3

ADG-2

10

1-2 SAAT

1.000

+2-3

ADG-3

20

1-2 SAAT

200

+7-8

ADG-4

10

3-4 SAAT

100-700

+3

ADG-5

28

4-5 SAAT

300-400

+2

ADG-6

5

0-1 SAAT

0-100

+4

ADG-7

17

1-2 SAAT

0-200

+1

ADG-8

17

5-6 SAAT

400

+6 AY

DDG
DDG-1

21

DDG-2

14

DDG-3

3-4 SAAT

400

+10

10 SAAT

600

+14

24

10 SAAT

600

+20

DDG-4

14

10 SAAT

600

+14

DDG-5

11

9-10 SAAT

400-500

+9

DDG-6

18

9-10 SAAT

350-400

+18

9

Cinsiyetçilik, olumsuz tutum ve davranışların yanında olumlu tutum ve kalıp yargıların varlığını da
içermektedir. Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik (Ambivalent Sexism) Kuramı, bu bakış açısına dayanmaktadır. Bu
itibarla cinsiyetçilik, “Kötücül Cinsiyetçilik” (Hostile Sexism) ve “İyicil Cinsiyetçilik”ten (Benevolent Sexism)
oluşur. Kötücül cinsiyetçiliğin aksine iyicil cinsiyetçilik, erkeğin gücünün ve ötekileştirici geleneksel cinsiyet
rollerinin olumlu, nazik tutumu arkasında zımni olarak gizlenmesidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız. Peter Glick and
Susan T. Fiske (1996), The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexsism,
Journal of Personality ans Social Psychology 70 (3), 491-512.
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Yukarıdaki tablodaki verilerden anlaşılacağı üzere ADG grubu kadınların ev-eksenli işe harcadığı
zaman az iken; işin getirisi ortalama daha fazladır. DDG grubu kadınların ise harcadıkları emek fazla
iken; işin getirisi ortalama daha azdır. Bu fark, kadınların çalışma deneyimlerinin keyfiyet ve
mecburiyet temalarını destekler niteliktedir. Öte yandan DDG grubu kadınların ev-eksenli çalışma
süreleri evlilik süreleriyle paralellik göstermektedir. ADG grubu kadınlar için ise tersine, isteğe bağlı
olarak paralel bir durum söz konusu değildir.
3.EV-EKSENLİ ÇALIŞMA DENEYİMLERİ: ÖZEL ALAN, GELENEKSEL ROLLER VE ATAERKİ
3.1.Ev-Eksenli Çalışma: Kadınların Deneyimleri
GOP ilçesinde ev-eksenli çalışan kadınlar ile yapılan derinlemesine görüşmelerde, bu işlerin yalnızca
yoksul kadınlar tarafından değil; maddi geliri görece iyi olan ve ihtiyacı olmadığını düşündüğü halde
bu işleri yapan kadınlar ile de görüşülmüştür. ADG grubu kadınlar için ev-eksenli çalışmanın nitelikleri
farklı çerçevelerde şekillenmekte olsa da, çoğunlukla hobi ve keyfiyet belirleyici bir unsur olarak ön
plana çıkmaktadır. Dolayısıyla ADG grubu kadınlar, can sıkıntısı, ekstra gelir elde etme, mesai
saatlerinin isteğe göre ayarlanması ve ev içi sorumlulukları yerine getirme gibi faktörler ile kamusal
alandan uzak kalmayı kendileri açısından rasyonelleştirmektedir. Söz konusu gruptaki kadınların,
kendilerinin üstlenmesi gerektiğine inandıkları\inanılan ev içi sorumluluklarıyla ev-eksenli işlerini
birleştirmesi, kendileri açısından dezavantaj teşkil etmemektedir. Kaldı ki kadınlar ile yapılan
görüşmelerde ev işleri konusunda, kendileri tarafından bir şikâyet ya da serzeniş söz konusu
olmamıştır. ADG grubu kadınların ev içinde kendilerine zaman ayırabildikleri de anlaşılmaktadır.
Çocuk sayılarının az olması10, kendilerince sorumluluklarının az olması anlamına da gelmektedir:
“Can sıkıntısı ile başladım. Parayı alıp da kendim için bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor.
Eşimden sürekli para almak istemiyorum. Keyfi ihtiyaçlarım için ev içinde çalışıyorum. Eşim
kabul ederse zor bir durum olunca dışarıda da çalışırım. İhtiyaçlarım çoğunlukla ev eşyası
falan almak. Küçük ev eşyalarına harcıyorum” (ADG-1, 3 yıl, 2 çocuk).
“Dışarıda olunca çalışma saatlerine uymak zorundayım. Ev içinde iken iş yapmak daha kolay
oluyor. Hem evi idare edip hem de işi idare edebiliyorum. Keyfi benim için çoğunlukla. Eşim
para veriyor normalde” (ADG-1, 3 yıldır çalışıyor, 2 çocuk).
ADG grubu kadınlar, ev-eksenli çalışmayı bir şeyler üretme ve kazılan geliri kendi tasarruflarına göre
harcama noktasında avantajlı bulmaktadır. Öte yandan bir kısmı kamusal alanda çalışmanın
zorluklarını mesai saatlerinin yoğunluğu, cinsel tacizlerin olması ve ev içi sorumluluklar olduğunu dile
getirmiştir:
“Hobi edinmek için çanta kursuna başladım. Sosyalleşmek ve ev dışında zaman geçirmek için
aslında. Dışarıdaki çalışma şartları zor. Evde çocukların okul zamanına göre hareket
ediyorum. Dışarıda taciz, kötü çalışma şartları var. Her bayan buna maruz kalıyordur. Özellikle
sabahları minibüs, otobüslerde taciz vakaları oluyor. Çoğunlukla erkeklerin her şeyi
kendilerine hak olarak görmelerinden kaynaklanıyor. (Peki, sizin için başka ne anlama
geliyor?) “Ekonomik bağımsızlık anlamına da geliyor. Çünkü tamamen kendime harcıyorum”
(ADG-2, 2-3 yıldır çalışıyor, 1 çocuk).
ADG grubu kadınlar için, ev-eksenli çalışma bir sosyalizasyon aracı olarak da devreye girebilmektedir.
Kadınlar ev içi sorumluluklarını hallettikten sonra, ev dışında çeşitli kurslara katılabilmektedirler. Grup
10

2000-2010 yılları arasında yapılan bir araştırmaya göre, babaların ev içindeki sorumluluklara katılma oranları
artmış olsa da, çocuk bakımı konusunda anneler babaya göre daha fazla zaman harcamaktadır. Dışarıda uzun
çalışma saatlerini ise erkekler, kadınlara oranla daha fazla tercih etmektedir (Bianchi ve Milkie, 2010:707-708).
Burada çalışan ebeveynlerin çocuk sahibi olduktan sonra kadına verilen doğum izninin doğum sonrası altı aya
kadar iken; babaya verilen iznin beş gün olmasındaki adaletsizlik düşünülmelidir. Böylesi bir süreçte kadın uzun
zaman çalışma yaşamından uzak kalırken; erkek zaman kaybına uğramadan çalışma yaşamına dönebilmektedir.
Çocuğun bakımı, anne çalışıyor olsun ya da olmasın onun sorumluluğunda görülmektedir.
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odak konuşmalarında, kadınların böylesi çeşitli kurslara katılma konusunda hevesli olduğu
anlaşılmıştır. Çoğunlukla ev-eksenli yaptıkları işler, kurslarda öğrendiklerinin devamı niteliğindedir:
“İlk başta hobi olarak başladım. Önceleri iş ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Kurstan öğrendim.
Ortamım ve arkadaşlarım çok iyiydi. Bana işi öğrenmem için yardım ettiler. İşi bir tek ben
ticarete dönüştürdüm. Bir kere benim için avantajı kurs arkadaşlarımla tanışmam oldu.
Sosyalleşme açısından evlilikten sonraki ilk yerim kurs oldu. İkinci olarak da para kazandığım
için avantajlı. Benim için bu parayı kullanmak çok önemli. İnsan kendi parasını her zaman
daha iyi harcıyor. Eşe de bağlı. Eğer cimri ise büyük sorun. Ama kendi paramı gönül
rahatlığıyla yiyorum. Eşimin parası dışında kendi paramı daha temkinli harcıyorum. Bir de
sosyal olarak daha rahatım” (ADG-4, 3 yıldır çalışıyor, 1 çocuk).
“Kursa gidiyordum. Eğitim gördüm orda. Maddiyattan değil. Bir mesleğim, işim olsun diye.
Hobi olarak başladım. Sonra işe çevirdim. Para kazanmak hoşuma gitti. Avantajı ise
çocuklarla ilgilenip bu işi yapabilmem. Bir de keyfime bağlı, istesem yapmam. Paramı kendim
kullanma özgürlüğü sağlıyor” (ADG-7, 1 yıldır çalışıyor, 3 çocuk).
DDG grubu kadınlar için ise ev-eksenli çalışma deneyimleri ADG grubuna kıyasla farklıdır. Bu
kadınların çalışma deneyimleri maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle mecburiyet ekseninde
şekillenmektedir. Bu kadınlar ev-eksenli işleri zorunlu yaptıkları için imkânları olsa yapmayacakları
konusunda hemfikirdirler:
“Evlendiğim zaman maddi durum nedeniyle başladım. Tüm çalıştığımı kaynanama
veriyordum. Zorla alıyordu benden. Çocuklarıma bile vermezdi. 7 sene boyunca aynı evde
yaşadık ve tüm kazancımı ona verdim. Tartışarak ayrıldım evden. Kendi evime yani kiraya
çıktım. Mecburi çocuklarım için çalışıyorum. Bu yüzden maddi durumdan kaynaklı avantaj
değil benim için. Çocuklarıma vakit ayıramıyorum. Benim için keyfi ya da ekonomik
bağımsızlık değil. Maddi durum iyi olsaydı yapmazdım. Çocuklarla ilgilenirdim” (DDG-2, 14
yıldır çalışıyor, 5 çocuk).
“21 kişi aynı evde yaşıyorduk. Maddi durumdan kaynaklı başladım. Eşim çalışıyordu,
kaynanamıza veriyorduk. Ben de evde ayakkabı bağcığı yapıyordum. O zamanlar tüm
paramızı kaynanam alıyordu. Evi ve arabası var. Gelinlerden geçiniyordu. Sonra ondan
ayrıldık ve mecburen işi sürdürmeye devam ettim. Eşimin üstünde mal varlığı göründüğü için
yardım alamıyoruz belediyeden. Mal üstünde ama ona ait değil. Evde çalışmak benim için
keyfi değil, mecburiyet. Mecbur kalmazsam yapmazdım” (DDG-3, 20 yıldır çalışıyor, 6 çocuk).
“İhtiyaçtan başladım. Keyfiyet değil ve avantajı da yok. Geliri düşük ve çok yoruyor. Önceden
dışarıda hiç çalışmadım ama olsaydı isterdim. Keyfiyet değil zaten. Şansım olsa yapmazdım bu
işleri” (DDG-5, 9 yıl, çocuğu yok).
DDG grubu kadınlarının kamusal alanda çalışma deneyimleri yoktur. Yaşamlarını ev-eksenli işlere göre
düzenleyen bu kadınlar, çocuk sayısı ve maddi durum yetersizliği nedeniyle kamusal alanda
sosyalizasyon fırsatı bulamamaktadır. Üstelik kamusal alanda çalışma imkânı doğsa bile, ataerkil
kontrol nedeniyle böyle bir olasılığı en başından savuşturmaktadırlar. ADG grubu kadınlar gibi
kurslara katılamayan bu kadınlar, dışarıdan iş alarak evlerine getirmektedirler. Bu işler zaman alıcı,
yorucu ve sağlıklarına zarar verir niteliktedir:
“İstanbul’a ayak attığımdan beri bu işi yapıyorum (yani evlendiğinden beri). Fıtığım var.
Bacağım ve belim ağrıyor. (Hasta olduğunuz halde çalışıyor musunuz? Zor değil mi sizin için?)
Mecburum. Kendim getirip götürüyorum malları. Tedarikçi bu işi üstlenmiyor. Barbie
bebeklerin bacakları çok ağır oluyor. Bel ve boynumda fıtık var. Taşıması öyle zor ki. Mesela
1000 tane alıyorum toplamda 80 tl ediyor. Gerçekten torbaya koyunca çok ağır. Tedarikçi ilk
dükkânı alınca bize mecburdu. Hatta diyordu ki çalışacak akraba, eş, dost bulun. Araba
alayım da öyle dağıtım yaparım. Şimdi ikinci dükkânı aldı ama verdiği sözü tutmadı. Bizi
takmıyor bile, ister alın ister almayın tavırları yapıyor. Sırtımızdan geçindi. Çocukların masrafı
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var. İmkânım olsa bu işleri yapmazdım. Hiçbir getirisi, avantajı yok. Çok yorucu. Dışarı
çıkamıyorum, bir ortamda rahat oturamıyorum iş yüzünden. Vaktimi harcama konusunda iyi
sadece. Stres atma, kafa dağıtma gibi. Ama bu da bir yere kadar. Severek yapsam daha farklı
olurdu. Mecburi olunca kötü” (DDG-6, 18 yıldır çalışıyor, 4 çocuk).
3.2.Ev-Eksenli Çalışmanın Ev İçi Rollerle Çatışması
ADG ve DDG grubu kadınlar, ev-eksenli çalışmalarını sürdürürken özel alanlarında sorumlulukların
yerine getirilmesi konusunda neredeyse aynı fikirdeler. Toplumsal cinsiyet rollerinin içkinliği her iki
grup için aynı boyutlardadır. Ev işleri, yemeklerin yapılması, çocukların bakımı, eş ile ilgilenme gibi
sorumluluklar ev-eksenli çalışmanın önünde tutulmaktadır. Burada zamanın kullanımı noktasında bir
ayrım mevcuttur. ADG grubu kadınlar, ev-eksenli çalışmaya daha az vakit ayırabilmektedir. Hatta
çoğu için öncelikli olarak ev içi rolleri ve aile11sidir. Aynı durum diğer gruptaki kadınlar için mümkün
olmamaktadır. DDG grubu kadınlar, ev-eksenli çalışmaya daha fazla mesai harcadıkları için, sorumlu
oldukları işlerin aksaması konusunda şikâyetçilerdir:
“Çocuklar okula gittikten sonra onlar dönene kadar hem yemek hem işimi yapıyorum. Eşim
geldikten sonra yemekti, çaydı zaman geçiyor. Daha çok çocuklar okuldayken ya da onlar
uyuduktan sonra zamanım müsait olunca (ev-eksenli işimi) yapıyorum” (ADG-1, 3-4 saat, 2
çocuk).
“Önceliğim her zaman ev, çocuk benim için. Bu iş sürekli olan bir iş değil. Bir gün oluyor, bir
gün olmuyor. Siparişleri topladıktan sonra gerisini telefon ile halledebiliyorsun. Genelde
çevremdeki erkek, kadın hepsine satıyorum ama kadınlar çoğunlukta” (ADG-6, 0-1 saat, 1
çocuk).
“Önce ev işleri, sonra yemek yaparım. Boş zamanlarımda ve keyfi olarak ev-eksenli iş
yapıyorum. Zorlanarak değil. Benim için avantaj” (ADG-2, 1-2 saat, 1 çocuk).
“Sabah namaza kalkıyorum. Öğleye kadar ev işlerini yapıyorum. Sonra da kutu katlama işini
yapıyorum. Normalde maddi durumum kötü değil. Her şeyi paraya bağlamayalım. Dışarı çok
fazla çıkıp zaman harcamamak için bu işi yapıyorum. Önceden de evlendikten sonra 7 yıl
çocuğum olmadı. O ara boncuk işi yaptım. Çocuğum olunca ara verdim” (ADG-5, 2 yıl, 3
çocuk).
DDG grubu kadınlar ev işlerini üstlense de, öncelikleri ev-eksenli işleri olmaktadır. Ev-eksenli
çalışmaya daha fazla mesai ayırmak zorunda kaldıkları için ev içi rolleri ve işleri ADG grubu kadınlara
göre çatışmaktadır. DDG-2 ve DDG-3’ün çocuk sayıları fazladır ve grup odak konuşmalarında
çocuklarının da ev-eksenli iş konularında kendilerine yardım ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca DDG-5,
çocukları olmadığı için ev-eksenli işini daha rahat yapabilmektedir. Maddi durumu elverişsiz olmasına
rağmen çocuk sahibi olmayı çok istediğini belirtmiştir. Böylece tamamlanmış bir aile olacağını ifade
etmiştir. Odak grup konuşmalarında DDG-2 ve DDG-3’ü tanıyan DDG-5, bu kadınların yaşadıkları
zorluklara birebir şahit olsa da, çocuk sahibi olmanın zaruri olduğu kanısındadır:
“Ev işlerine vakit ayıramıyorum. Çocukları okula gönderdikten sonra alelacele ev işleri
yapıyorum. Sonra ayakkabılar geldikten sonra onları halletmeye çalışıyorum. Çocukların
ödevlerine yardımcı oluyorum, yemek yapıyorum. Evin her şeyi bana ait. Kocam bana yardım
etmiyor, eve gelince yatıyor. Arada yardım ettiği oluyor, izinli günlerinde. Ayakkabı işlerine
yardım ediyor sadece. Temizlik, ev işlerine yardım etmiyor. Hatta bir keresinde karşı
komşunun kocası cam siliyordu. Görünce şok oldu” (DDG-2, 10 saat, 5 çocuk).
11

Burada “ideal aile” mefhumunun güncelliğini koruduğunu belirtmek gerekir. İdeal aile konusunda, ailenin
nasıl, hangi ilişkiler ve roller içinde yapılanması gerektiğine dair arayışlar ve yaptırımlar geçmişe dayanmaktadır.
Kadınlık-erkeklik kategorileri ekseninde örgütlenen bu anlayış –yani anne ve babanın meşru birlikteliği- ailenin
huzurlu, güvenli bir ortam olmasını ve emeği yeniden üretmesini beklemektedir. Bu anlamda ideal aile, kadının
ev içinde olmak koşuluyla sadık eş, şefkatli anne rollerini pekiştirmektedir (Kerestecioğlu, 2014: 10-14).
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“En çok ayakkabı işine zaman ayırıyorum. Kalan zamanlarımda da ev işlerini yapıyorum”
(DDG-3, 10 saat, 6 çocuk).
“Ayakkabı işi bittikten sonra ev işleri, yemek yapıyorum. Çocukların ödevlerine zaman
ayırıyorum” (DDG-4, 10 saat, 5 çocuk).
“Çocuğum olmadığı için rahat oluyor. Ev işleri, yemeğimi yapıyorum. Sonra da eve getirdiğim
işime devam ediyorum. Eşim yardım etmiyor bana” (DDG-5, 9 yıl, çocuğu yok).
Her iki grup için de toplumsal cinsiyet rollerinin içkinliği ortadadır. ADG grubu kadınlar ev işlerine,
eşlerine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırırken; DDG grubu kadınlar ev-eksenli iş yoğunluğundan
ev işlerine, eşlerine ve çocuklarına daha fazla zaman ayıramadıkları için şikâyetçidir. Ancak her
koşulda üzerlerine düştüklerine inandıkları rolleri bilinçli ya da bilinç dışı yerine getirmektedirler. Bu
durumda hobi-keyfiyet ekseninde şekillenen ev-eksenli işler, ev içi roller ile çatışmazken; mecburiyet
ekseninde şekillenen ev-eksenli çalışma, ev içi roller ile çatışmaktadır.
Bu bağlamda kadının kamusal alandan gönüllü\gönülsüz uzak kalmasının\uzaklaştırılmasının aile
kurumu ile ilgili olduğu da ortadadır. Kadınlar ev içi rollerin yüklediği sorumlulukları üstlenirken; bu
sorumlulukların ev dışı eylemlerle sınırlanmasını istememektedir. Kaldı ki kadınların, erkeklerin
tekelinde bulunan işgücü piyasasına yönelmesi, aynı zamanda ev içi ve ev dışı sorumluluklarını da
artırmaktadır. Çalışmadan da hareketle, görüşme yapılan tüm kadınlar genel anlamda ev içi rollerin
bu roller dışı eylemlerle çatışmasını istememektedir.
3.3.Ev-Eksenli Çalışmanın Ev Ekonomisine Katkısı
ADG ve DDG grubu kadınlar, ev-eksenli çalışmadan kazandıkları gelirleri farklı yönlerde
harcamaktadır. ADG grubu kadınların maddi durumlarından kaynaklı, elde ettikleri kazançlarını
çoğunlukla kendilerine harcamaktadır. Öte yandan kadınların eşlerinin onların kazancına
dokunmaması, ekonomik anlamda erkeğin üstünlüğüne ve ataerkinin kontrolüne işarettir. Çünkü
erkek zaten ev ekonomisi konusunda başat roldedir ve kadın ekonomik anlamda erkeğe bağımlı
durumdadır. Kadınların kazançları da bu noktada “görünmeyen” kazanç niteliğindedir. Evi geçindirme
sorumluluğu erkekte olduğu için, söz konusu kazancın olup olmaması fark etmemektedir:
“(Kazancımı) biriktiriyorum banka hesabımda. Herhangi bir ihtiyacım olursa ona harcıyorum.
Eşim benden istemiyor. Daha çok biz ondan istiyoruz” (ADG-1, 2 çocuk).
“Tamamen kendime, özel ihtiyaçlarım için harcıyorum. Kozmetik, giyim, çocuğun giyimi çoğu
zaman. Çok küçük jest yapmak istersem belki eşime harcarım” (ADG-2, 1 çocuk).
“Taksitler, kendime ve arabama harcıyorum. Genelde kendime harcarım ama lazım olunca
eşime de destek oluyorum. Ama paramı direkt ona vermiyorum. Hayatta karışmaz zaten
bana” (ADG-8, 3 çocuk).
“Kazancımı bazen çocukların ihtiyacı olduğunda onlara harcıyorum. Ama genelde kendime
harcıyorum. Çoğunlukla dışarda yemek yemek için harcıyorum ama. Dışarıda hayatımı
yaşıyorum böylece. Başka neye harcayacağım yani. Ama eve bir şey lazım olunca da alıp
geliyorum tabi. Eşim engelli olduğu için evin iç ve dış işleri bakanı benim. Sorumluluk benim
üzerimde. Kocam genelde karışmaz. Ailesi de bana karışamıyor. Dışarıda kurslara falan
gitmeyi sevmiyorum ama dolaşmayı, gezmeyi, akraba ziyaretlerini çok seviyorum” (ADG-5, 3
çocuk).
DDG grubu kadınların ise kazançlarını kendi ihtiyaçlarına harcamak gibi bir lüksleri yoktur. Çalışma
sebepleri zaten ev ekonomisine katkıda bulunmak ve eşin yetişemediği ihtiyaçları karşılamaktır.
Burada DDG grubu kadınların, ev ekonomisi konusunda ataerki ile paydaş olduğu yanılgısına
kapılmamak gerekir. Ne var ki DDG grubu kadınlar yalnızca masraflar konusunda eşlerine “yardım” ve
“katkı” yapmakta olup; kazançlarını dilediğince harcama özgürlüğüne de sahip değildir:
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“Eve harcıyorum. Eşim yetiştiremediği için ona da yardımcı oluyorum. Masrafları karşılamak
için” (DDG-2, 5 çocuk).
“Çocuklara ve ev masraflarına, pazar alışverişlerine ayırıyorum” (DDG-4, 5 çocuk).
“Eve ve çocuklara harcıyorum. Bu sene çocuğumu kursa gönderecektim ama gönderemedim”
(DDG-3, 6 çocuk).
4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de ev-eksenli çalışma, kadınlar tarafından tercih edilmekte\yapılmak zorunda bırakılmaktadır.
Söz konusu çalışmanın niteliği her kadın için mecburiyet ekseninde gelişmemektedir. Kadınların çoğu
ev-eksenli çalışmayı hobi\keyfi olarak yapmaktadır. Bu bağlamda, GOP’ta bu araştırmada kadınların
çalışma deneyimlerinin ataerkil kontrol, kamusal alan\özel alan ve toplumsal cinsiyet rolleri ışığında
incelenmiştir. Benzeri çalışmaların kadınların çalışma deneyimlerinin çözümlenmesi minvalinde daha
geniş çerçevede yapılması önemlidir. Çünkü kadınlar tarafından yapılan ev içi veya ev-eksenli
çalışmalarda, kadın emeği adeta görünmez bir niteliktedir:
“Kadınların çalışmalarının ve ürettiklerinin neler olduğunun gösterilmesi, bu emeğin ve
çalışmanın değerinin ortaya konulması kadın hareketinde önemli bir mücadele alanı
olagelmiştir. Çünkü kadınların sosyal ve ekonomik kuşatılmışlığı, geleneksel algıda kadınlara
biçilen toplumsal rol ve değerlerin çilekeşlikten önemsizliğe uzanan dizisinin temelidir”
(Topçuoğlu, 2009:87).
Yoksul-kadın ilişkisi kuşkusuz ki vahim bir gerçektir. Kadınlar kamusal alandan uzak kalmak zorunda
kalmakta ya da cinsel taciz, mobbing, maaş adaletsizliği gibi nedenlerle işgücü piyasasından uzak
kalmayı tercih etmektedir. Söz konusu zorundalık ve tercih, toplumsal cinsiyet rollerinin içkinliği ve
ataerkil kontrol ekseninde biçimlenmektedir. Öte yandan belirleyici bir diğer etken de özel alanda
sıkışmışlığın, ikincilliğin farkında olmama; kısaca bilinç düzeyinin düşük olması denebilir. Kadınların bir
kısmı kamusal alanda çalışabilecekken ev içinde sorumlulukların üstlenilmesi, esnek çalışma saatleri,
hobilerini gerçekleştirme, eşin gelir durumunun belirleyici olması noktasında rahatlık sağlama gibi
sebeplerle kamusal alanda çalışmayı tercih etmemektedir. Dolayısıyla ev-eksenli çalışma daha
mantıklı, kârlı, keyifli gelmektedir. Dahası kadınların bir kısmı bulgular neticesinde anlaşılıyor ki yoksul
olduğunu düşünmemektedir ya da bu konuda bir farkındalık yoktur. Gelir düzeyini eşi üzerinden
tanımlayan ve olumlayan kadın, “kadın yoksulluğunun” tartışma zeminlerinden birini
oluşturmaktadır.
Bir kısmı ise benzeri etkilere ek olarak eşin gelir durumundan etkilenmektedir. Bu kadınlar yoksulluk
nedeniyle mecburi, ama çalışma şartlarının yoğunluğu ve yoruculuğu nedeniyle de isteksiz
çalışmaktadır. Nitekim bu kadınlar zaten kamusal alanda çalışma imkânları olsa da ya toplumsal
cinsiyet rollerinin yüklediği roller ya da ataerkil kontrol nedeniyle uzak kalacaktır. Kaldı ki her iki
durumda da çalışma konusunda isteksizlik gün yüzüne çıkmaktadır. Bu noktada çeşitli faktörler
devreye girmekle birlikte kadınların daha önce kamusal alanda çalışmalarına izin verilmemesi büyük
bir etkendir. Çünkü dışarıda bir işte çalışma şartlarının getirileri ya da götürüleri deneyimlenmemiştir.
Ancak tecrübe etmiş olsalar bile bu durum birçoğu için gündelik yaşam deneyimlerini
değiştirmeyecektir.
“Kadınların kamusal alandan gönüllü\gönülsüz uzak kalmaları\uzaklaştırılmaları sorunsalı nasıl
çözümlenmelidir?” sorusu üzerinde yoğunlaşmak gerekir. İşgücü piyasasında kendisine yer
edinemeyen kadınların kamusal alana dâhil olma çabaları bu anlamda göz ardı edilmemelidir. Ancak
vahim olan odur ki, kadınlar kamusal alanda ancak ev işlerinin birer uzantısı işlerde ya da düşük
statülü işlerde kendilerine yer bulabilmektedirler. Bu bağlamda, kadınların eğitim olanaklarına ulaşımı
sınırlandırılmamalı, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kadın mücadelesi siyasi, ekonomik, hukuksal
ve toplumsal birçok alanda sürdürülmekte; cinsiyetler arası eşitsiz gelişimin kadınların aleyhine
işlediği gerçeği ile birlikte, kadınlar birçok durumda ikincilleştirilmektedir. Bu anlamda kadın
özgürlüğü ve kadınların kamusal alanda görünür kılınma çabaları desteklenmelidir.
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Tarih Öğretimi ve Manevi Değerler
Dr. Şahla MAMMADLİ
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Özet
Modern sosyal-kültürel şartlarda genel insan değerlerinin belirlenmesi sorunu, güncel nitelik
taşımaktadır. Çünkü değerler eğitimi, eğitimin temel içeriğini oluşturuyor. Değerler, ve onların idrak
edilmesine dikkat, tarihin dönüm noktalarında özel önem arz etmektedir. Çağdaş dünyamızda
değerlere müracaat etmek, devlet politikasının eğitim alanında önemli ilkelerinden olmalıdır. Tarih
eğitiminde yeni biçim ve yöntemlerin uygulanması, bugünkü zamanda olağan, hemde zorunludur.
Tarih derslerinde öğrenciler, Vatanı kuran insanların kaderlerini izliyorlar, manevi zenginliklerini
yükseltiyorlar. Geçmişin kahramanları ile diyaloğa giren öğrenciler bu tarihi karakterlerle ortak
noktalarının olup-olmadığını, onların neleri ile farklandıklarını, empati yaparak, nasıl hareket
edeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden dersliklerde: "Sizin bu olaylara bakış açınız nedir? Benzer
durumlarda siz kimi savunurdunuz? Nedenini açıklayabilirmisiniz?" gibi sorular çok önem arz
etmektedir. Yaşanan tarihi olaylarla ilgili bu sorulara cevap veren öğrenciler durumu analiz etme
alışkanlığına sahip oluyorlar, katılımcıların konumunu ve rolünü değerlendirmeyi öğreniyorlar. Bunlar
öğrencilerde, olaylara kişisel ilişki meydana getiriyor ki, bu da kendilerini kanıtlama yönünden son
derece önem arzetmektedir.
Anahtar kelimeler: tarih eğitimi, manavi degerler, tarih dersi, değer eğitimi, milli değerler
Spiritual values and History curricula
Abstract
As values compose a base of behavior of the young generation and content of general education
formation of the universal ethics acquires a special meaning in the modern world. Values and their
understanding become more crucial in the turning points of history. To refer to the modern
approaches and technology in the teaching of history is necessary and logical. Studying history
students able to track destiny of history makers, at the same time enrich their natural and spiritual
world. Sometimes learning history of political characters students compare their life with the life of
heroes of history, try to understand their motives and aims in different historical situations. This
problem defines the role of personalities in the different historical circumstances and their influence
on the course of history. This paper examines the inevitability-fortuity issue in history studies
through the role of personality.
Keywords: history education, spiritual values, history lesson, value education, national values

Küresel sorunlar içerisinde yükselen neslin eğitimi tüm halklar ve devletler için son derece güncel bir
öneme sahiptir. Tarih egetimi bu anlamda manevi değerlerin şekillenmesi sürecine doğrudan
katılıyor. Tarih egetimi değer aktarımının kazanımlarının en iyi şekilde yapılacağı derslerden biridir.
Gelenekler, görenekler, örf ve adetler, töre, insan hakları, adalet, savaş, barış, dini yaşantılar ve diğer
değerleri barındıran birçok konu tarih egetimi sayesinde ele alınır. Bu sayede öğrencilerin kişilik ve
karakter oluşumunda tarih önemli bir rol alabilir (Kadir, 2010, 38).
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Bugün tarih egetiminin üzerine özel misyon yüklüyor, bu da zengin maneviyata sahip birey
yetiştirmek ve ülkesine gerekli vatandaş hazırlamak ilkesine dayanıyor. Maneviyatı zengin insan
iyiliğin ve hakikatin hümanist (insancıl) değerlerini taşıyan, yansıtan, kendi halkının kültürünü
derinden benimseyen, yaşadığı dünyaya sevgi ile yaklaşan Vatandaştır. Tarih egetimi, ögrencilerin
manevi eğitimi için geniş olanaklar sunmaktadır. Bu egetimler ögrencilerde ülkelerinin geleceğinde
sorumluluk duygusu oluşmasında önemli bir etken haline geliyor. Yurttaşları ile gurur duymak, genel
insan değerlerini anlayarak benimsemek, tarihi veya siyasi olaya kişisel ilişki tespit etme imkanı
veriyor. Ayrıca tarih dersleri ögrencilerde onları çevreleyen dünyayı görerek kavramak, bu dünyada
doğru yön tutmak, kendi rolünü ve misyonunu anlamak, hareketlerinin amaç ve içeriğini doğru
yönlendirmek, değerlerle ilgili gerekli kararlar alma alışkanlıklarını da geliştiriyor.
Manevi tarbiya insani eğitimin temelidir ve tarih egetimi bireyin manevi eğitiminin sisteminde
önemli bir yer almaktadır. Tarihi mirasla tanışma, seleflerinin deneyimlerini öğrenmek, farklı halkların
ve bireylerin maneviyat deneyimlerini inceleyerek bunları kendi hayatında uygulama manevi kulturun
oluşmasına hizmet ediyor. Tarih derslerinde öğretmen öğrencilerde değerler eğitiminin maneviyat,
ahlak, etnik kültür, kişilik özelliklerini geliştirebilir. Bu süreçte tarih öğretmeni kendi değerlerini açık
vermeden ögrencilerin üzerinde yönlendirici tutum sergilemelidir. Kanaatimizce tarihçi öğrencilerde
şu özelliklerin gelişmesine yardımcı olmalıdır:
1. milli kimligin kavranması
2. Insanın tarihsel değişken olduğunun anlatılması
3. Tüm tarihi dönemlerin farklı bir değer ve eşsiz olduğunun anlatılması
Tarih öğretmeni öğrenciye öncelikle anlatmalıdır ki, her dönemin insanlarının benliyi vardır ve
benlik özde çeşitli uygarlıklara ait değerleri yaratıyor. Bu tür benlik her insanda var. Bireyin değerleri
de bu benliyin içindedir ve döneme uygun olabilir de olmayabilir de. Tarih birdir, ona verilen değer ise
binlercedir. Tarih değil, ona vetilen değer değişiyor. Tarihle tarbiya öğrencilərin manevi-ahlaki
kalitelerinin temel parçası olmalıdır. Bu amaçla öğretmen her derste malzemeyle ilgili manevi
taraflara odaklanmalıdır. Öğrencilerde her zaman maneviyatla ilgili düşünme hevesi yaratmak kolay
değil, ama öğretmen iyi sonuç elde etmek için sıkça manevi içerikli olayları dikkate almalıdır.
Geçmişin değerlerini, çeşitli tarihsel dönemlerde yaşayan insanların manevi sorunlarını öğrenen
öğrencilər kendi davranışlarına, diğer insanların hareketlerine de değer vermeye başlarlar, faaliyet
motiflerini ayırırlar, kişisel özelliklere dikkat ederler. Bütün bunlar manevi ideallerin oluşmasına
yardım ediyor. Manevi ve ahlaki tarbiyanın kaynağı olarak dini miras ve halkın kültürü önem arz
etmektedir. Genelleştirilmiş manevi özelliklere birçok diğer manevi özellikler de dahildir. Bunlar:
1. disiplin ve sorumluluk
2. hayırseverlik ve nezaket
3. Çalışkanlık, doğruluk gibi bir çok görgü ve ahlak kuralları
Manevi ilişkilerin özgünlüğü manevi eğitime özel önem veriyor. Manevi ilişkiler geniş planda
İnsana yaklaşımı, bireyin tüm sosyal ilişkilerini: siyasi, hukuki, estetik, bilimsel, çevresel ve toplumsal
hayatın diğer sosyal alanlarını yansıtıyor. Sosyal kültürün gelişimi, yaşamın tüm alanlarına, insanlarla
ilişkilere etkisini sunuyor, insanda toplumsal özelliklerin de gelişmesine, insan faaliyetlerinin geniş
anlamda kavranımına, topluma aktif hizmete, hümanist ideallere, hareketlerin sosyal değerlere
uyumlaştırılmasına da etki etmiş oluyor. Manevi eğitim araçları şunlardır:
1. Eğitim
2. Öğretmenin kişisel örneği
3. İnandırmak
4. Ögrencilerle ilişki kurma becerisi (pedagojik dokunuş)
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5. Uyarı, ödül ve ceza yöntemleri
Gösterilen yöntemlerin uygulanması öğrencilerin eğitim kavranımına, hümanist ideallere,
hareketlerin sosyal değerlere uyumlaştırılmasına da etki etmiş oluyor. Bunun sonucu olarak topluma,
aktif hizmete, hazır nesil yetişiyor. Öğrencinin manevi ahlaki alanı öğretmen tarafından son derece
dikkatli ve taktik hareketler gerektirir. Tarbiya edilenin ruh sağlığı önemli ölçüde asıl buna bağlıdır. Bu
önemli nokta ile ilgili birçok akademisyen ve araştırmacıların dikkati, öğrencilərin manevi tarbiyasi
yöntemleri ve mekanizmalarının araştırılmasına yöneliktir. Yöntemler içerisinde uygun emosyaların
uyandırılması, değerlerin vurgulanması ve ayrılması önerileri var. Bu yöntemlerin belli bir trendi
değerlerin benimsenmesi, onların duygusal kabulünü, birey tarafından idrak edilerek değerler arasına
bağlanması mekanizmasını çalıştırıyor. Aynı zamanda inandırmak, aşılamak, benzetmek, uyarlanmak
ve başka mexanizmler də kullanılmalıdır. Bunları bilerek hesaba katmak, öğrencilerin manevi tarbiyası
sürecini daha etkili hale getirilebilir. Mekanizmaların seçilmesinde öğrencilerin yaşı, pedagogun
yeteneği, tarbiyanın reel ilkeleri dikkate alınmalıdır. Tarih dersi ile öğrencilere kazandırılmak istenilen
davranışlar geleneksel, aynı zamanda demokratik yapıya uygun günün ihtiyaçlarına göre
şekillendirilmelidir (Kadir,2010).
Vatanseverliğin eğitimi, tarih derslerinde vatana karşılıksız, özverili sevgi aşılanması manevi eğitim
sisteminde önemli yer tutuyor. Belirtelim ki, şovenizm ve diğer halklara nefret kutsal duygu olan
vatanseverlikle kesinlikle bağlantılı değildir. Ülke tarihinin eğitiminde öğrencilern kendi ülkelerinin
kahramanlık sayfalarının seçkin adamları ile tanışmak önemli husustur ve derin vatanseverlik
duygusunun aşılanmasında etkileyicidir. Öğrencinin manevi tarbiyası ceza verme yönlemleri üzerinde
kurulamaz. Bu durumda öğrencinin şuurlu faaliyetleri ve iradesi zedelenir, ikiyüzlülük ve aldatma
gelişir. Aynı zamanda, otoriter temeller kullanarak, deyişle baskı yapıp ruhunu yaralayarak manevi
tarbiya vermek imkansız hale gelir. Maneviyat kendisinden büyük arkadaşlarla karşılıklı sevgi, birbirini
anlama, ortak bilinçli çalışmalar sonucunda geliştirilir. Öğretmen derslerde bencillik, çıkarcılık,
ikiyüzlülük, hile gibi olumsuz özellikleri kınamalıdır. Öğrencilər üzerinde örnek hususuyla büyük etkiye
sahiptir. Tarih eğitimi sürecinde, öğretmen ve ebeveynlerin maneviyat örneği, ayrıca edebiyat ve
diğer disiplinlerle tamamlanarak genç neslin doğru manevi ideallerinin oluşmasına yardım eder.
Tarihiçi öğrencilərin uluslararası insani ilişkilerde doğru tutum sergilemesini etkilemelidir. Birçok
ülkelerin ekonomik ve siyasi hayatında yaşanan değişiklikler çok uluslu devletlerin uluslararası
ilişkilerinde de görülmektedir. Uluslararası ilişki kültürü öğrencilerin genel zehinsel seviyesine, insan
ve ahlak normlarını kabul edip onlara riayet etme yeteneğine bağlıdır. Açıktır ki, uluslararası iletişim
kültürünün temelinde hümanizm, güvenilirlik, eşitlik ve işbirliği yatıyor. Uluslararası iletişim
kültürünün eğitim süreci birçok önemli hususları ihtiva etmelidir ki, bunların içerisinde büyümekte
olan neslin insan hak ve özgürlükleri konusunda bilimsel bilgiler sistemi ile tanışmayı, milletler ve
onlar arasındaki ilişkiler, ırklar ve dini cemaatler, vatandaş ve insan duygularının, bilincinin oluşması
konusunda bilgiler önemlidir. Her toplumun kendine özgü kültür yapısı, devlet ve yönetim
yaptırımları, belirli davranış formalarının aralarındaki ilişki belirli amaçlara yönelik insan tiplerinin
ortaya çıkmasını sağlar. Bu süreç bir noktada eğitimin amaçlarını simgeler. Millîleşme süreci, kişilik ve
karakter eğitiminin temelini, yurttaşlık ve tarih eğitimini de somutlaştırır (Hoca, 1995, 27).
Tarihçinin görevi, eğitimle manevi niteliklerin oluşmasına yardım etmek, kendi değerlerini,
öğrencilere zorla kabul ettirmekten çekinerek, onları yönlendirmek, tarihi gerçeklere değer verebilir
becerisi ile silahlandırarak manevi gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Tarihi malzemeye dayanarak
öğretmen, tarihi şahsiyette, insanda olan olumlu özellikleri öne çıkarmalı, manevi değerlerin içeriğini
açmalı, bununla birlikte tarihin olumsuz deneyimlerini de inkar etmemelidir. Bugün çeşitli uygarlıklara
karşı hoşgörünün tarbiyasi özellikle günceldir. Tarih derslerinde manevi değerler tarbiyasının
aşağıdaki aşamalarını dikkate almak daha doğru olur:
1. Aksiyoloji- öğrencilerin yüksek değerlere başvurusu;
2. Gnoseoloji- öğrencilerin yüksek değerleri takdir edebilme sürecine dahil edilmesi
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3. Kognitif- öğrencilerin yüksek değerler açısından kendilerini ve kendi olanaklarını idrak
etmeleri;
4. Oryantasyon- insanın dünyaya, başkalarına, kendine yaklaşımını belirleyen manevi
çegirdeginin tespit edilmesi;
5. Resultatif -insanın "ben" yapısının kurulması mekanizması (Suxomlinskiy , 1990, 78-79)
Manevi tarbiya çeşitli yöntemlerle olmalı ve bunlardan biri öğretmenin kendi kişiliği ile
yetiştirmesidir. Rus tarihçisi V.O. Klyuçevskiy diyordu ki, eğitim aldığın dersi de, öğrenciyi de sev
(Gureviç, 1999). Eğitimci derslerinde olumlu taraflarının maksimum açılmasını sağlamalıdır. Öğretmen
söylediğinin sadece kabul edilmesine değil, araştırılarak kabul edilmesine çalışmalı, problem çıkarsa
özel teknoloji kullanmalıdır. Örneğin "Rusya'nın başkenti neden Moskova'dır", "Türkiye'nin başkenti
neden Ankara'dır" gibi sorular üzerinde çalışan öğrenciler ek materyaller arayarak, analizler yaparak,
sonuç çıkarıyorlar. Sorunun bağımsız araştırılması öğrencileri manevi açıdan eğitiyor, kendilerini
araştırmacı gibi düşünüyorlar, güçlerini sınıyorlar, tarihsel problemlerde kendilerine güven elde
ediyorlar. Eğitim materyali, temelinde eğitim manevi tarbiya yolunda bir yöntemdir. Doğru seçilmiş
tarihi gerçekler, insanların eylemleri hakkında ve geçmiş dönemlerde tarihi olaylar konusunda eğitici
ve önemli bilgiler tarih derslerinde mutlaka olmalıdır. Malzeme temelinde öğretrmen, halkların,
dönemlerin, şahsiyetlerin manevi tecrübe değerlerini göstermelidir. Ders malzemelerine dayanarak
öğretrmen manevi arama amacını taşıyan çeşitli görevler vermelidir. Örneğin "Cengizhan, Napolyon,
Hitler ünlü kişilerdir, yoksa katildir"? "Bu savaşta siz kimin tarafında olurdunuz"?, "İsyancılara
katılırmıydınız"? Bu gibi sorulara verilen cevaplar ile öyrencilerin manevi konumları görülmektedir.
Çeşitli tarihi roller çerçevesinde öğrenciler kendilerini farklı tarihi dönemlerde hissederler. Örneğin,
konu Birinci Dünya Savaşıysa, öğrenciler tarihin ağır noktalarında yaşayan insanların zor durumunu
anlamaya çalışıyorlar. A.Makedonski, II Mehmet, C.Kennedi, M.Gandi, M.K. Atatürk. İ.Stalin,
O.Bismark ve birçok tarihi şahsiyetlere öğrenciler tarafından manevi değer verilmesi de her zaman ilgi
odağında olamalıdır. Hükümdarların faaliyetine ilişkin derslerde örneğin "siz hayırsever amaçları olan,
fakat reformları ile ülkede kargaşa yaratan tarihi şahsiyet hakkında neler söyleyebilirsiniz"?, "faaliyeti
olumlu sonuçlar veren, fakat acımasız yöntemlerle bunu başaran tarihi şahsiyet hakkında düşünceniz
nedir"? Gibi soruların ele alınması son derece olumlu sonuçlar verir. Öğrencilər bu sorulara farklı
cevaplar vererek, manevi degerlerini geliştirirler. Tarih derslerinde öğrenciye kendini tarihi rolde
görmek imkanı vermek onun kendini eğitmesini, malzemeyi daha iyi kavramasını etkiliyor. Tarih
derslerinde öğrencilər tarihle tarbiya edilmelidir. Öğrenciler anlamalılar ki, tarih, öncelikle onlara kör
olmamayı, siyasetçilerin elinde oyuncak olmamayı öğretir. Öyrenciler güzel sloganlar ve kelimeler
arkasında aslında kim olduğunu, onun asıl maksatlarını idrak ederek bilinçli kararlar kabul
etmelidirler.
Tarih kitapları öğrencilerde manevi değerlerin oluşturulması yönünde hazırlanarak aşağıdaki
konuların çözümüne yardım etmelidir:
 öğrencilerde ülkesinin geleceği için sorumluluk hissini oluşturmak;
 Vatana sevgi, yurttaşları ile gurur duyma duygusunu aşılamak;
 öğrencilerin manevi değerlerini kavrayarak kabul etmelerini sağlamak;
 öğrencilerdə tarihsel ve siyasal olaylarla kişisel ilişki oluşturmak
Beşeri ders olarak tarih dersinin görevi halkların tarihi tecrübesi ile tanışma temelinde manevi
niteliklerin oluşmasına etki etmektir. Manevi kültür kaynakları olarak bunlara dikkat etmek gerekir:





Ünlü düşünürlerin (yerli ve yabancı) eserleri;
Halk pedaqoqikası;
Dini öğretilerin (destan, masal, efsane) manevi tarafları
Manevi ideallerin yansıdığı sanat eserleri
Tarihi malzeme öğrenci tarafından bilinçli biçimde, yürekten kabul edilmeli, oluşmakta olan
değerleri, etnik ve manevi kültüru etkilemelidir. Dersin eğitici önemi şu sonuçlara getirmelidir
(Şemşurina, 2001, 110):
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Her tarihi dönemin sahip olduğu manevi değerlerin içerik ve farklılıklarını tespit etmeyi
öğrenmek (hayır ve şer nedir ve tarihin çeşitli dönemlerinde onlar hakkında fikirler nasıl
değişmiştir, hangi dönemler manevi gelişim yönününde oluşmuş , hangi aşamada maddi
değerlere öncelik verilmiştir, hangi uygarlıklar zamanın sınavından çıkabilir ve neden zayıf
olmuştur ve benzeri;
 Yüksek değerlere çağrı yapmak (yiğitliğe, kardeşliğe, sevgiye,), aynı zamanda tarihin acı
tecrübesini de gösterebilir;
 Çeşitli uygarlıklara karşı onların değerlerine hoşgörüyle yaklaşım oluşturmak (Zençenko,
2015, 21)

Tarih dersleri önceki dönemlerin önemli olaylarını yaşayarak idrak etmeye, geçmişin tüm olumlu
taraflarından kullanmaya hizmet etmelidir. Öyle ki, sağlıklı toplumun maddi ve manevi değerleri bilen
nesil yetiştirmek arzusu hep olacak. Bununla birlikte geçmişi ideal olarak kabul etmek de doğru
sayılmaz. Atalarımızın yaşamında olumsuz taraflar az olmamıştır. Tarihi öğrenmek de bize, geçmişte
olumsuz olanı bertaraf etmekde yardım ediyor. Gelecek nesillerin “akıllı” ve “iyi” bir birey olarak
yetiştirilmesi, bütün toplumların eğitim sistemlerinin temel amacıdır. Hatta eğitim sistemi bu iki
amaç üzerine bina edilir. Yani başka bir deyişle hem bilgili hem de değerler sistemine sahip
bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (Dilmaç, 2016 ).
Tarih öğretimi öteki insanlara karşı saygılı, yurttaşlık, ahlaki değerlerini koruyan ve geliştiren,
insanlar yetiştirir. Yüksek manevi değerlere sahip insan yetiştirmek kolay değil, ama ebeveynlerin,
öğretmenlərin, eğitimcilerin ortak çabası sonucunda sağlamak mümkündür. Tarih geçmişi inceleyen
bir çalışma disiplinidir. Dolayısıyla hiçbir zaman geçmişin kendisi değildir (Dilek, 2007). Tarih dersinin
öğretilme nedenlerine bakıldığı zaman genelde bireyin geçmişi tanıması, geçmişi tanıyarak geleceğe
yön vermesi, geçmişten ders çıkarması gibi nedenler sayılabilır.
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Portföy Tercihi ve Davranışsal Portföy Teorisi
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü

Özet
Davranışsal finans alanının en önemli özelliği geleneksel finansın öne sürdüğü bulguların pratik
hayattaki geçerliliğini sorgulamasıdır. Davranışsal finansta geleneksel ve modern finanstan farklı
olarak rasyonel birey varsayımı yerine, irrasyonel veya sınırlı rasyonel birey dikkate alınmaktadır.
Davranışsal finans, insanların yatırımlarından gerçekte ne beklediklerini ve onları gerçekte hangi
unsurların motive ettiğini araştırmaktadır. Davranışsal finansta ayrıca, beklenen fayda teorisinin
yerini beklenti teorisi, etkin piyasaların yerini anomali piyasaları ve modern portföy teorisinin yerini
davranışsal portföy teorisi almaktadır. Davranışsal portföy teorisi, hedeflere ulaşamama olasılığı veya
hedeflerden beklenen sapmalar veya bu ikisinin birleşimi ile risklerini ölçen yatırımcıları
tanımlamaktadır (Statman, 2014). Ortalama varyans yatırımcıları, yüksek standart sapma değerlerine
sahip portföyleri yüksek riskli olarak değerlendirirken, davranışsal yatırımcılar tarafından bu
portföyler düşük riskli olarak değerlendirilir (Statman, 2014). Bu çalışmada Modern Portföy Teorisi
(Markowitz, 1952)’ne alternatif bir yaklaşım olarak Shefrin ve Statman (1997, 2000) tarafından ortaya
atılan “Davranışsal Portföy Teorisi”ne ve bu kapsamda yapılan çalışmalara değinilmiştir. Bu çalışma
bir derleme ve literatür incelemesi mahiyetindedir.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Sınırlı Rasyonellik, Portföy Teorisi, Davranışsal Portföy Teorisi
Portfolio Preference and Behavioral Portfolio Theory
Abstract
The most important feature of the field of behavioral finance is the question of the validity of the
findings of traditional finance in practical life. In behavioral finance, irrational or limited rational
individual is considered instead of the assumption of rational individual, unlike traditional and
modern finance. Behavioral finance explores what people actually expect from their investments and
what elements actually satisfy them. At this point, psychological or emotional satisfaction is at least
as important as satisfaction from welfare increase. In addition, the expected utility theory in
behavioral finance is replaced by prospect theory, effective markets are replaced by anomaly
markets and modern portfolio theory is replaced by behavioral portfolio theory. Behavioral portfolio
theory identifies investors who measure their risks with the likelihood of failure to meet the targets
or expected deviations from the targets, or a combination of these (Statman, 2014). Portfolios that
are considered to be high-risk are considered low-risk by behavioral investors because they have high
standard deviation values by mean-variance investors (Statman, 2014). In this study, as an alternative
approach to Modern Portfolio Theory (Markowitz, 1952), the Behavioral Portfolio Theory proposed
by Shefrin and Statman (1997, 2000) and the studies carried out within this scope are discussed. This
study is a compilation and literature review study.
Keywords: Behavioral Finance, Rationality, Portfolio Theory, Behavioral Portfolio Theory
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Giriş
Portföy tercihi konusu, klasik, modern ve davranışsal finans alanlarını konu alan ve uzun yıllardır
yapılan çalışmalara rağmen üzerinde görüş birliği sağlanamamış finans alanının tartışmalı
konularından biridir. Ellerinde atıl durumda bulunan fonlarını, kazanç elde etmek amacıyla
değerlendirmek isteyen kesimlerin, sermayelerini kaybetme riskini azaltacak şekilde karar almaları
gerektiği portföy oluşturmada temel dayanak noktasını olmuştur. Bu bağlamda ilk dönemlerde riskin
azaltılması için menkul kıymet sayısının arttırılması yeterli görülürken sonraki süreçte menkul
kıymetler arasındaki etkileşimin de hesaba katılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Ekonomilerde ve finansal piyasalardaki belirsizlik ortamları bireysel yatırımcıların tüketim / tasarruf
kararlarında önemli rol oynamaktadır. Getiri sürecinin yapısını anlamak, portföy seçim kararları, varlık
fiyatlarının belirlenmesi, gelir eşitsizliğinin nedenleri, iş dünyasındaki maliyet unsurları ve politika
yapıcıların uygulamaları finansal ekonominin önemli konu başlıklarını oluşturmaktadır (Bonaparte,
2018).
Pfiffelmann ve diğerleri (2016)’nin belirttiği gibi optimal yatırımcı portföyünün sahip olması gereken
özelliklerin neler olduğu, hem akademik alanda yapılan teorik ve ampirik çalışmalarda hem de finans
alanında ve pratik hayattaki uygulamalarda kilit bir soru olmuştur. Yıllar boyunca, Markowitz'in
(1952) Ortalama Varyans Teorisi (OVT), modern portföy teorisinin temel taşı olarak kabul edilmiş ve
edilmeye devam etmektedir. OVT'de yatırımcıların varlık tahsisi, beklenen getiri ve varyans arasındaki
etkileşimden kaynaklanmaktadır. OVT’ye göre optimal bir portföy, belirli bir beklenen getiri
düzeyinde en düşük riski içeren mükemmel çeşitlendirilmiş bir portföydür. Bu formülasyondan bu
yana yapılan çalışmalar ile Markowitz'in (1952) çerçevesi genişlemiştir. Bununla birlikte, Allais (1953),
Kahneman ve Tversky (1979) gibi araştırmacılar tarafından yapılan deneysel çalışmaların bulguları
Markowitz'in (1952) ortalama varyans çerçevesinin temel varsayımı olan standart beklenen fayda
teorisinin yatırımcı davranışını yeterince açıklayamadığını göstermektedir. Örneğin, olası olumsuz
olaylara karşı korunmak için sigorta yaptıran insanların büyük bir çoğunluğunun aynı zamanda
kazanma olasılığının oldukça düşük olduğu şans oyunları oynadıkları görülmüştür. Bu türden riskten
kaçınan ve risk arayan davranış kalıplarının bir arada bulunması, fayda fonksiyonunu işlevsiz
kılmaktadır (Pfiffelmann, Roger ve Bourachnikova, 2016).
Yatırımcılar daima, portföylerini yöneten uzman kişilerin hisse senetleri ile ilgili en doğru ve güvenilir
bilgiye sahip olmalarını beklerler. Kendi portföyündeki hisse senetlerinin isimlerini hatırlayamayan bir
portföy yöneticisiyle muhtemelen hiçbir yatırımcı çalışmak istemeyecektir. Yatırımcılar portföylerini
yöneten ve bununla birlikte portföylerinde yer alan hisse senetlerinin hangileri olduğunu
hatırlamayan uzmanların yaptıkları işlemlere güven duymazlar. Sizemore (2014) Forbes dergisinin
internet sitesinde yer alan makalesinde Thomas Howard’ın “Behavioral Portfolio Management
(Davranışsal Portföy Yönetimi)” adlı kitabını değerlendirmektedir. Yazar kitaptan yola çıkarak, esasen
duygusal ayrılma ve kontrolü korumanın önemli bir parçasının portföyü takip etmemek ve hisse
senetleri için yapılan ödemeleri unutmak olduğunu belirtmektedir. Yatırımcılar genellikle hisse
senetleri ile ilgili basın yayın organlarında çıkan haberleri gördüklerinde yaptıkları trend, temel ve
finansal analizleri bir kenara koyarak bu haberlere odaklanırlar. İçeriği itibariyle olumlu veya olumsuz
bu haberler yatırımcıların hatalı hareket etmelerine neden olur. Bu nedenle Sizemore (2014)’a göre
sahip olunan hisse senetlerini unutacak derecede portföye karşı ilgisiz olmak bu türden hatalı
kararların önüne geçebilecektir. Bununla birlikte “miyobik kayıptan kaçınma” veya insanların doğası
gereği kayıp ne kadar küçük olursa olsun kaçınmak istemesi gibi nedenlerle satın alma fiyatına bağlı
kalınması hatalı kararların bir başka nedenidir (Sizemore, 2014).
Mevcut yatırım tercihlerinin gelecekteki yaşam tarzları üzerindeki önemli etkisi göz önünde
bulundurulduğunda yatırımcıların aldıkları kararlar, bu kararlara etki eden faktörler ve sonuç olarak
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ortaya çıkan yatırım performansı arasındaki üçlü ilişkinin farklı boyutlarının anlaşılması önemlidir
(Hoffman, Shefrin ve Pennings, 2010). Bilişsel becerilerin, hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların
satın alınması kararlarını etkileyebileceği birkaç kanal vardır. Yatırım uzmanları, portföy yöneticileri
gibi deneyimli ve bilgili yatırımcılar için bilgi toplama ve işleme maliyeti daha düşüktür; bu nedenle,
düşük beceriler, yatırımları önleyen bir engel görevi görebilir. İkincisi, bilişsel beceriler, riskten
kaçınma gibi finansal risk taşıma istekliliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olan tercih özellikleriyle
ilişkili olma eğilimindedir. Üçüncüsü, risk algısının bilişsel yeteneklere de bağlı olması muhtemeldir:
Düşük bilişsel beceriler, bazı yatırımcıların sahip oldukları bilgilerin kesinliğini abartmasına neden
olabilir. Örneğin kendine aşırı güvenen yatırımcıların tarafsız algılara sahip rasyonel yatırımcılardan
daha fazla yatırım yaptıkları ve daha fazla finansal risk aldıkları bilinmektedir. Bu durum aynı zamanda
bilişsel beceriler ile hisse senetlerinin elde tutulma süreleri arasında negatif bir ilişki olduğu anlamına
gelmektedir (Christelis, Jappelli ve Padula, 2010).
Bu çalışmada Markowitz (1952)’in Modern Portföy Teorisi’ne ve Shefrin ve Statman (2000) tarafından
ortaya konulmuş Davranışsal Portföy Teorisi (Behavioral Portfolio Theory)’ne söz konusu konu
başlıkları bağlamında yapılan çalışmalardan hareketle değinilmiştir.
1.Modern Portföy Teorisi
1952 yılında Harry Markowitz tarafından yazılan “Portföy Seçimi” başlıklı makalede sunulan fikirler,
günümüzde Modern Portföy Teorisi (MPT) olarak anılan modelin temellerini oluşturmuştur. İlk
yayınlandığı yıllarda az ilgili görmesine rağmen zamanla finans alanında oldukça geniş kitlelerce kabul
görmüştür (Fabozzi, Gupta ve Markowitz, 2002). Markowitz (1952)’in çalışmasına kadar yatırımcıların
hem çeşitlendirme yapması hem de beklenen getiriyi en üst düzeye çıkarması gerektiğini belirten
kural yatırım kararlarının temelini oluşturmuştur. Bu kurala göre yatırımcılar fonlarını maksimum
beklenen getiri sağlayan bütün menkul kıymetler arasında çeşitlendirmelidirler. Büyük sayılar
yasasına göre bu türden bir portföyün fiili getirisi, beklenen getiri ile neredeyse aynı olacaktır. Bu
kural, beklenen en yüksek getiriyi ve minimum varyansı veren bir portföy olduğunu varsayar ve bu
portföyü yatırımcıya tavsiye eder (Markowitz, 1952). Markowitz (1952) büyük sayılar yasasının bir
menkul kıymetler portföyüne uygulanmasını doğru bulmamaktadır. Menkul kıymetlerden elde edilen
getirilerin birbiriyle oldukça fazla ilişkili olduğunu ve çeşitlendirmenin tüm varyansı ortadan
kaldırmayacağını belirtmiştir. Beklenen maksimum getirili bir portföy her zaman minimum
değişkenlik gösteren bir portföyü ifade etmeyecektir. Markowitz buna karşın adına E-V hipotezi
dediği beklenen getiri - getirilerin varyansı hipotezini ileri sürmüştür. E - V hipotezi sadece
çeşitlendirmeyi değil, aynı zamanda “doğru sebep” için “doğru çeşitlendirmeyi” ifade etmektedir.
Yeterli düzeyde bir çeşitlendirme sadece portföyde tutulan farklı menkul kıymetlerin sayısına bağlı
değildir. Örneğin, 60 farklı demiryolu şirketi menkul kıymetinden oluşan bir portföy, bir kısmı
demiryolu, bir kısmı kamu hizmetleri, madencilik, çeşitli imalat vb. sektörlerdeki şirketlerden oluşan
aynı büyüklükteki portföy kadar iyi çeşitlendirilmiş değildir. Bunun nedeni, genellikle aynı sektörde
bulunan firmalardan oluşan portföylerin farklı sektörlerdeki firmalardan oluşan portföylere göre daha
düşük performans göstermesidir. Aynı şekilde, Markowitz (1952) varyans küçük tutulmaya
çalışılırken, çok sayıda menkul kıymete yatırım yapmanın etkin bir portföy için yeterli olmadığını da
belirtmiştir. Markowitz kendi aralarında yüksek kovaryansa sahip menkul kıymetlere yatırım
yapılmasından kaçınması gerekliliği üzerinde durmuştur. Çeşitlendirme farklı sektörler arasında ve
özellikle de farklı ekonomik karakterdeki sektörler arasında yapılmalıdır. Bunun nedeni farklı
sektörlerdeki şirketlerin menkul kıymetleri arasındaki kovaryansın aynı sektördeki şirketlerin menkul
kıymetleri arasındaki kovaryanstan daha düşük olmasıdır (Markowitz, 1952). Bununla birlikte
Markowit (1952), portföy seçimi sürecini iki aşamaya ayırmış, ilk aşamanın gözlem ve tecrübe ile
başlayıp, mevcut menkul kıymetlerin gelecekteki performansları hakkındaki inançlarla sona erdiğini
belirtmektedir. İkinci aşama ise menkul kıymetlerin gelecekteki performansları ile ilgili tahminlerle
başlayıp portföy seçimi ile sona ermektedir.
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Bourachnikova (2007) çalışmasında, beklenen kazanç veya getirinin, belirsizlik altında karar verme
durumlarında kullanılan sezgisel bir kriter olduğunu belirtmektedir. Esasen risk altında karar verme ve
alternatifler arasından tercih probleminin ekonomik analizlerinde 1947'de Von Neumann ve
Morgenstern tarafından önerilen beklenen fayda modeli geniş çapta kullanılan bir model olmuştur.
Markowitz (1952)’in portföy teorisi beklenen fayda modeline ve ortalama varyans yaklaşımına
dayanmaktadır. Modern Portföy Teorisi'nin temel dayanağı, yatırımcıların karar alma süreçlerinde
sadece iki parametre kullandıkları varsayımıdır. Bunlar, beklenen değer ve standart sapmadır.
Markowitz, yatırımcıların portföy seçimlerini, sabit bir seviyede tutulan standart sapmaya bağlı
beklenen getiriyi en üst düzeye çıkaracak şekilde yaptıklarını belirtmektedir. Bu yaklaşımda standart
sapma, portföy riskinin derecesini ölçmek için kullanılmaktadır (Bourachnikova, 2007).
Markowitz (1952, 1959) tarafından ortaya konulan ortalama varyans portföyünde (Modern Portföy
Teorisi) etkin portföy, ortalamanın (getirinin bir ölçüsü), varyansın veya standart sapmanın
(oynaklığın ölçüsü olarak) ve varlıklar arasındaki kovaryansın birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.
Ortalama varyans teorisi çerçevesinde, temel olarak portföy çeşitlendirme kavramı ve portföyü bir
bütün olarak ele alma tutumu önemlidir. Bu teorinin temel varsayımlarından biri yatırımcıların
portföylerini oluştururken rasyonel hareket ettikleri şeklindedir (Mohamed ve Abdelfatteh, 2012).
Markowitz’in çalışması, sermaye piyasalarının işleyiş şeklini ve bunun yatırım portföylerinin tasarımı
ve çeşitlendirilmesi için ne gibi etkilerinin olabileceği hakkındaki o döneme kadar ki mevcut görüşleri
değiştirmiştir (Curtis, 2004). Ortalama varyans optimizasyonu ortaya çıkmadan önce çeşitlendirme ile
riskin azaltılması fikri birinin yeterli göründüğü durumlarda beş hisse tutma yönünde iken, Markowitz,
çeşitlendirmede ve riskin azaltılmasında önemli olanın portföyde yer verilen farklı menkul kıymet
sayısının olmadığını, menkul kıymetlerin birbirleriyle korelasyonu olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle
eğer Kardemir ve Ereğli Demir hisselerine sahipsek, Kardemir ve Pegasus hisselerine sahip olduğumuz
durumdakinden daha az çeşitlendirme yapmışız demektir. Çünkü bu iki şirketi etkileyen faktörler
tamamen farklı olmasa da oldukça farklıdır (Modern portföy teorisi açısından bakıldığında, Kardemir
ve Pegasus'un kovaryansı, Kardemir ve Ereğli Demir’in kovaryansından daha düşüktür) (Curtis, 2004).
Curtis (2004) toplumların yatırım yapan kesimlerinin dikkatini çekebilmek için Nobel Ödülü’nün
önemli ve etkili bir araç olduğuna değinmiştir. Harry Markowitz, ortalama varyans optimizasyonu
kavramını 1950'lerin başlarında geliştirmiş ancak bu model 1990'da William Sharpe ve Merton Miller
ile birlikte Nobel Ekonomi ödülüne layık görüldükleri tarihe kadar çoğu yatırımcının dikkatini
çekmemiştir. Benzer şekilde 2002 yılında Daniel Kahneman, davranışsal finans alanındaki çalışmaları
nedeniyle Nobel ödülünü kazandıktan sonra yatırımcılar, aniden, risk ayarlamalarını davranışsal
finans bulgularına göre yapmaya başlamışlardır. Buna karşın Daniel Kahneman (ve meslektaşı, Amos
Tversky), Nobel’i kazanmalarını sağlayan temel çalışmalarını 1970'lerde yapmışlardır (Curtis, 2004).

2.Modern Portföy Teorisinin Eleştirisi ve Sınırlılıkları
Modern Portföy Teorisi’nin ortaya atılmasının akabinde yayınlanan çalışmalar ile teori ile ilgili
sorunlar da gün yüzüne çıkmaya başlamıştır (Howard, 2014). Basu (1977), düşük Fiyat/Kazanç oranlı
hisse senetlerinin yüksek F/K’lı hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdiğini ve Banz (1981)
küçük hisse senetlerinin büyük hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdiğini tespit
etmişlerdir. Bu noktada MPT bu anomalilere cevap verememiştir. Howard (2014) modeli kurtarmak
için bu iki anomalinin “getiri faktörleri” tanımlamasıyla MPT’ye dahil edildiğini belirtmektedir. Sonraki
süreçte aynı minvalde yapılan çalışmaların da etkisiyle MPT imaj ve güven kaybına uğramıştır
(Howard, 2014).
Curtis (2004), ortalama varyans yaklaşımında portföylerin, kendi çıkarlarına en uygun ve en doğru
kararı veren ve ekonominin mükemmel küçük birimleri olan yatırımcılar tarafından ortalama sapma
optimizasyonları yapılarak tasarlandıklarının varsayıldığını vurgulamaktadır. Buna karşın bireylerin,
bazı durumlarda mükemmel ekonomik varlıklar gibi davransalar dahi gerçek hayattaki çoğu durumda
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normal insan gibi davranırlar (Curtis, 2004). İnsanlar gerçek hayattaki çoğu olay karşısında, gerçekleri
yansıtmasa dahi sahip oldukları önyargılarının etkisi ile karar alırlar. Sorulara verdikleri yanıtlar veya
sorunlara buldukları çözümler soruların veya sorunların nasıl çerçevelendiğine bağlıdır. Örneğin çeşitli
yatırım araçlarından oluşan portföylerin birbiriyle ilişkili olduğu gerçeğini göz ardı ederek, yaptıkları
tercihlere karmaşık zihinsel muhasebe süreçlerini dahil edebilirler. Kendilerini gerçeklerden ziyade
umut ve korkuların yönlendirmesine izin verirler (Curtis, 2004).
Curtis (2004) modern portföy teorisinin gerçek dünyadaki yatırım portföylerine uygulanması
sonucunda bir çok problemin ortaya çıktığını belirtmiştir. MPT sadece sermaye piyasalarının nasıl
işlediğini açıklamaya çalışan ve gerçekte yatırım portföylerinin nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin bir
tavsiyesi olmayan teorik bir yapı olduğunu vurgulamaktadır. Modern portföy teorisi, bazılarını
bildiğimiz ve bazıları hakkında bilgi sahibi olmadığımız belirli prensipler altında faydalıdır. Örneğin,
MPT'nin, sürekli fiyatlandırmanın, piyasaların ve toplumların serbest ve istikrarlı olduğu ve
yatırımcıların rasyonel servet arttırıcı oldukları bir dünyayı varsaydığı bilinmektedir. Bunların dışında
gelişen olaylar ise MPT’nin öngörebileceği veya ilgisinin olduğu olaylar değildir. Bir başka deyişle, MPT
tanımlayıcıdır, kuralcı değildir. Bununla birlikte MPT'nin kuralcı olduğu söylense dahi, gelecekte
piyasaların nasıl davranacağına ilişkin öngörüsel doğruluğu son derece düşüktür. Bu bağlamda Curtis
(2004), MPT’nin yatırımcıların tümünün her zaman rasyonel servet arttırıcı olduğu yönündeki
varsayımının açıkça yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, bu sorunların bir sonucu olarak, finansal
danışmanlar MPT yapılarını kullanarak müşterileriyle portföyleri hakkında iletişim kurmaya
çalıştıklarında, iletişimin büyük ölçüde durduğundan bahsetmiştir (Curtis, 2004).
Dayala (2012) yaptığı çalışmasında modern yaklaşımların temel yapı taşları arasında yer alan rasyonel
ve riskten kaçınan yatırımcıların “azalan marjinal faydaya” sahip oldukları varsayımına değinmiştir. Bu
varsayıma göre yatırımcılar aynı fayda düzeyini korumak için toplam riskteki (standart sapma) belirli
bir artış için orantılı olarak daha yüksek getiri (beklenen getiri) talep edeceklerdir. Ek servetin marjinal
faydası, servet arttıkça azalır. Ve ceteris paribus ilkesine göre bir yatırımcı her zaman daha yüksek bir
faydayı tercih edecektir (Dayala, 2012). Davranışsal finans alanı ise yatırımcıların rasyonel ve
piyasaların etkin olmadıklarını savunarak genel ekonomi ve finans paradigmalarının varsayımlarının
uygunluğuyla ilgili bir eleştiri yöneltmektedir. Örneğin, Miller (1977), tüm yatırımcıların belirsiz bir
gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili aynı beklentilere sahip olduğunu varsaymanın gerçekçi
olmadığını iddia etmiştir. Kahneman ve Tversky (1979), kayıptan kaçınma olgusunu
tanımlamaktadırlar. Sonraki çalışmalarında (Kahneman, Slovic ve Tversky, 1982) ise yatırımcıların
tahminlerde bulunurken yaptıkları tüm rasyonel analizlerin tüm potansiyel eylemleri ve sonuçlarını
dikkate aldıkları varsayımına itiraz etmişlerdir (Dayala, 2012).
3.Davranışsal Portföy Teorisi
Her yatırımcının yaptığı yatırımlarla ilgili özel bazı amaçları söz konusu olabilir. Ancak hemen hemen
her yatırımın temel amacı kazanç elde etmektir. Yatırımcılar yatırım yapmadan önce genellikle
performans, tahmin, piyasa zamanlaması ve diğer bazı faktörlere odaklanır. Bu faktörlere dayalı
olarak yapılan yatırımlar ortalama getiri sağlar. Sonuç olarak yatırımcılar ortalama bir getiri elde
etmelerine karşın daha iyisini yapabileceklerine olan inançlarından dolayı mevcut durumla ilgili
memnuniyetsizlik yaşayabilmektedirler (Muneer ve Rehman, 2012). Bu durum, beklenen ve
gerçekleşen kazanç arasındaki büyük boşluk nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu boşluğun nedenlerinin
araştırılması üzerine yapılan araştırmalar neticesinde karar alma süreçlerinde yapılan önemli hatalar
gün yüzüne çıkmıştır. Örneğin yatırımcıların yatırımların gerçek sonuçlarına yeterince
odaklanmamaları nedeniyle karlı yatırım kararları veremedikleri görülmüştür. Yapılan çalışmalarda bu
tür hatalar ve uzak durma yolları tanımlanırken psikolojinin önemli bir etken olduğu görülmüştür.
Sonraki süreçte davranışsal finans araştırmaları başlamış ve araştırmacılar bu türden hataların,
dikkatsizliklerin, gözden kaçırmaların motivasyon kaynaklarını psikoloji çerçevesinde araştırmışlardır
(Muneer ve Rehman, 2012). Bireylerin riske ilişkin yanlış algıları Slovic (1972) ve Tversky & Kahneman
(1974, 1979) tarafından belgelenmiştir. Bu türden yapılan çalışmalarda karar önyargıları ve karar
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süreçlerinin çerçeveleri üzerinde çalışılmış ve bu çalışmalar davranışsal finans alanının gelişmesinde
önemli bir rol oynamıştır. Bu tür çalışmaların öne sürdükleri görüşler, ekonomi teorisi ve geleneksel
finans tarafından öne sürülen tutarlı, egosentrik bir karar verici varsayımıyla çelişmiştir (Muneer ve
Rehman, 2012).
Sefrin ve Statman (1997, 2000) Markowitz'in ortalama-varyans portföy teorisine tanımlayıcı bir
alternatif olarak davranışsal portföy teorisini (BPT) öne sürmüşlerdir. BPT, portföylerin meydana
getirilmesi ve menkul kıymetlerin tasarımı olmak üzere iki konuyu birbirine bağlamaktadır (Shefrin ve
Statman, 2000). Thaler (1985, 1999), zihinsel muhasebe (mental accounting) yaklaşımı ile bireylerin
mevcut ve gelecekteki varlıklarını ayrı ve devredilemeyen kısımlara böldükleri fikrini ortaya
koymuştur. Bireyler ayrı ve farklı şekillerde ele alınan farklı zihinsel hesaplar yaparlar. BPT aynı
zamanda bu farklı özellikleri daha iyi yakalamak için geliştirilmiş alternatif bir portföy tercihi
modelidir. BPT'nin temeli, MVT'nin temel noktaları ile keskin bir çelişki içindedir. Örneğin, BPT'deki
risk, getirilerin varyansından ziyade olumsuz risk ile ilgilidir. BPT yatırımcıları refahlarını doğadaki çok
sayıda olumsuz duruma karşı güvence altına almayı hedeflerler. Diğer yandan, BPT, yatırımcıların
rasyonel davranmadıkları gerçeğini dikkate almaktadır. BPT, çelişkili iki duygunun (korku ve umut)
yatırımcı davranışını yönlendirdiğini varsaymaktadır. Bu nedenle, MVT'nin aksine, BPT, kumar ve
sigorta gibi oldukça farklı tercihlerin bir arada bulunmasını sağlayan olasılıksal ağırlıklandırmayı
içermektedir. Dahası, BPT sadece Kahneman ve Tversky'nin (1979), Tversky ve Kahneman'ın (1992)
beklenti teorisinin zihinsel muhasebe yapısını bütünleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yatırımcıların
portföylerini her biri belirli bir zihinsel muhasebe için en uygun bir alt portföyler koleksiyonu olarak
görmelerini sağlar (Pfiffelmann vd., 2016).
BTP, MPT’de kullanılan gerçek olasılık dağılımından ziyade bir olasılık ağırlıklandırma fonksiyonu
olarak dikkate alınmaktadır (Bourachnikova, 2007). BPT’de yer alan portföyler katmanlı piramitlere
benzemektedirler. Davranışsal yatırımcılar, portföylerini katmanlar bazında varlık piramiti şeklinde
tasarlarlar. Katmanlar belirli hedeflerle ve riske karşı özel tutumlarla ilişkili olarak oluşturulur.
Katmanlar, farklı hedeflerle ilişkilendirilir ve katmanlar arasındaki kovaryanslar göz ardı edilir. Örneğin
iki katmanlı basit bir portföyde altta yer alan korunma katmanı, finansal sıkıntıyı önlemek için
tasarlanmıştır. Üstte yer alan potansiyel katman ise zengin olma şansı için tasarlanmıştır (Shefrin ve
Statman, 2000).
Shefrin ve Statman (2000) BPT’yi beklenti teorisinin ve iki faktörlü Lopes teorisinin temelleri
bağlamında geliştirmişler ve MPT ile karşılaştırmışlardır. Beklenti teorisi, karmaşık problemlerle karşı
karşıya kalan insanların onları daha basit alt problemlere dönüştürdüğü gözlemiyle başlar. Beklenti
teorisinde çerçevelemeye (Framing), düzenleme (kurgu) denir (Shefrin ve Statman, 2000).
Düzenlemeyi değerlendirme takip eder. Değerlendirme aşamasında, çerçeveli alternatifler
birbirleriyle karşılaştırılır ve seçimler yapılır. Seçenekler çerçevelerden etkilenir. Ortalama varyans
yatırımcıları (Mean-Variance Investors), portföyleri bir bütün olarak değerlendirir ve portföylerini
oluştururken varlıklar arasındaki kovaryansları göz önünde bulundururlar (Shefrin ve Statman, 2000).
Ortalama varyans yatırımcıları, bireysel varlıklarını değil, sadece beklenen getirileri ve toplam
portföyün varyansını önemser. Ortalama varyans yatırımcılarının riske karşı tutarlı tutumları söz
konusudur ve her zaman riskten kaçınırlar. Markowitz, ortalama-varyans teorisini tanımlayıcı değil,
kuralcı bir teori olarak geliştirmiştir (Shefrin ve Statman, 2000). Davranışsal portföy teorisi ise
tanımlayıcıdır. Ortalama varyans yatırımcılarının aksine davranışsal yatırımcılar tarafından, tavsiye
edilmemesine rağmen, menkul kıymetler arası kovaryanslar ihmal edilir. Davranışsal yatırımcılar aynı
zamanda riske karşı tutarsız bir tutum sergilerler. Shefrin ve Statman (2000), tipik yatırımcıların
kovaryansları göz ardı ettiğini ancak bazı yatırımcıların hem kurumsal hem de bireysel olarak
kovaryansların göz önüne alınmasına yardımcı olan prosedürleri kullandıklarına dikkat çekmişlerdir
(Shefrin ve Statman, 2000).
BPT, işlem maliyetlerindeki bir artışın, portföyün her katmanında bulunan menkul kıymet sayısını
azaltacağını tahmin eder. Bir katmana ayrılan alandaki bir artış, söz konusu katmandaki menkul
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kıymetlerin sayısını artıracaktır (Shefrin ve Statman, 1997). BPT modelinin iki versiyonu söz
konusudur. Bunlardan birincisi portföyün tek bir zihinsel muhasebeye entegre edildiği tekli zihinsel
muhasebe (BPT-SA) ve portföyün birden fazla zihinsel hesaba ayrıldığı çoklu zihinsel muhasebe (BPTMA) versiyonudur. BPT yatırımcıları, Friedman-Savage bilmecesindeki yatırımcılar gibi, aynı anda
riskten kaçınan ve risk arayan bir davranış sergilemektedirler (Shefrin ve Statman, 2000). Örneğin
hem tahvil yatırımı yapıp hem de piyango bileti satın almaları gibi. BPT-MA içindeki portföyler, her bir
katmanın (yani zihinsel hesaplamanın) belirli bir aspirasyon seviyesi ile ilişkili olduğu katmanlı
piramitlere benzer. BPT-MA yatırımcıları katmanlar arasındaki kovaryansı görmezden geldiğinden, bir
katmandaki bir menkul kıymetteki kısa pozisyonu bir başka katmanda aynı menkul kıymetteki uzun
bir pozisyon ile birleştirebilirler (Shefrin ve Statman, 2000).
“Davranışsal Portföy Yönetimi” başlıklı çalışmasında Howard (2014), geniş davranışsal finans
paradigması içinde yer alan kavramlardan biri olan davranışsal portföy yönetiminin, yatırımcıların
büyük bir çoğunluğunun duygulara ve kısa yollara dayalı kararlar aldığı varsayımına dayandığını
belirtmektedir. Davranışsal portföy yönetimi, iki finansal piyasa katılımcısı kategorisi bulunduğunu
belirtir (Howard, 2014). Bunlar duygusal kalabalıklar ve davranışsal veri yatırımcıları (BDI) veya
rasyonel yatırımcılardır. Duygusal kalabalıklar, kararları anekdot kanıtlara ve olayları ortaya çıkarmaya
yönelik duygusal tepkilere dayandıran yatırımcılardan oluşur (Howard, 2014). Duygusal yatırımcılar,
Daniel Kahneman'ın (Hızlı ve Yavaş Düşünme, 2012) Sistem 1’de belirttiği, otomatik, kayıptan
kaçınarak, hızlı, az çabayla veya hiç çaba sarf etmeden ve gönüllü kontrol duygusu olmadan karar
alırlar. Diğer taraftan BDI'ler, mevcut verilerin ayrıntılı ve kapsamlı analizini kullanarak karar alırlar.
BDI yatırımcılar, Kahneman'ın Sistem 2 olarak adlandırdığı ve çaba göstermeye dayalı, yüksek
konsantrasyon gerektiren ve karmaşık düşünce sistemini kullanırlar. BPM, bu iki yatırımcı grubu
arasındaki dinamik etkileşim üzerine kuruludur (Howard, 2014). Akılcı yatırımcılar ya da BDI'lar,
duygusal kalabalığın karşısındaki mevkileri alarak ortaya çıkan çarpıklıklara tepki gösterirler. Ancak
fiyatları aynı düzeyde tutmakta önemli bir etken değildirler. Sonuç olarak, ortaya çıkan çarpıtmalar
ölçülebilir ve kalıcıdır. BDI'ler bu çarpıklıklardan yararlanan portföyleri kalabalık yatırımcılar başka bir
yöne hareket ettikleri için basit veya rasyonel olarak oluşturabilirler. Kalabalık yatırımcıların
yanıtlarını tetikleyen olaylar kısa ömürlü olabilir, ancak sonraki duygular uzun ömürlüdür. Sonuç
olarak, fiyat bozulmaları hem ölçülebilir hem de kalıcıdır. Bu, BDI yatırımcılarına çarpıklıkları belirleme
ve bunlardan yararlanan portföyler oluşturma fırsatı sunar (Howard, 2014).
4.Sonuç ve Değerlendirme
Neoklasik finans teorisi, 1950’li yıllarda ortaya çıktığı tarihlerden bu yanda piyasa katılımcılarını
“rasyonel servet maksimizatörleri” olarak dikkate almıştır. Ayrıca Modern Portföy Teorisi'nin temelini
oluşturan varsayımlara göre yatırımcılar, yatırım kararlarında sadece iki parametre kullanmaktadırlar.
Bunlar beklenen getiri ve standart sapma (risk)dır. Portföy seçimi rasyonel bir çerçevede ele
alındığında yatırımcıların tamamen rasyonel kararlar aldıkları kabul edilir. Bu bağlamda yatırımcılar,
fayda fonksiyonlarının değerini en üst düzeye çıkaran hisse senetlerini seçmeye çalışırlar. Bu seçim
işlemi ortalama varyans yaklaşımı kullanıldığında çok daha kolay hale gelmektedir (Statman, 2005).
Geleneksel modeller yatırımcıların öznel olasılıksal inançlarının nesnel olarak doğru olduğunu ve
dolaylı olarak piyasaların etkin olduğunu varsayar. Bu ortamda portföyün amacı, yatırımcının tüketim
akımının risk profilini, başlangıçtaki varlık ve stokastik işgücü gelirine dayanarak yönetmektir
(Hoffmann, Shefrin ve Pennings, 2010).
Diğer yandan, 1980'lerden bu yana gelişen davranışsal finans, duygu ve psikolojinin yatırımcıları
etkilediğini ve dolayısıyla yatırımcıların sınırlı rasyonel olmaları veya normal olmaları nedenleriyle
piyasa anomalileri gerçekleştiğini göstermektedir. Karar verme sürecinde davranışsal faktörlerin etkisi
yatırımcıların verdikleri kararların doğruluğu açısından önemli bir rol oynamaktadır.
Davranışsal Portföy Teorisi'nin dayanak noktası, bireylerin psikolojik (Kahneman ve Tversky, 1979,
1991) ve duygusal özelliklerinin (Lopes, 1987) aldıkları kararları etkilemesidir. Bu teoriye göre
yatırımcılar normaldir. Yatırımcılar karar verme aşamalarında bazı psikolojik önyargılardan
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etkilenirler. Aynı zamanda sevinç, umut ve korku gibi duygusal faktörler yatırımcıların kararları
üzerinde etkilidir (Mohamed ve Abdelfatteh, 2012). Tanımlayıcı bir teori olan davranışsal portföy
teorisi ise zihinsel muhasebe yanlılığı etkisini ortaya koymaktadır. Zihinsel muhasebe kavramı ilk
olarak Thaler (1980) tarafından kullanılmıştır. Zihinsel muhasebe, insanların ekonomik çıktıları
kodladığı, sınıflandırdığı ve değerlendirdiği süreci tanımlamaya çalışır. Yatırımcılar farklı zihinsel
hesaplar kullanırlar ve her birinin belirli bir amacı vardır (Mohamed ve Abdelfatteh, 2012). Shefrin ve
Statman'ın (2000) davranışsal portföy teorisi iki katmanlı piramit şeklindedir. Altta yer alan katmanın
amacı yoksulluktan korunmadır. Üstteki potansiyel katman ise refah artışı fırsatları için tasarlanmıştır.
Her katmanın kendine özgü bir amacı vardır ve katmanlar arasındaki kovaryans göz ardı edilir (Shefrin
ve Statman, 2000). Shefrin ve Statman (2000) BPT yatırımcılarının Friedman-Savage bilmecesindeki
yatırımcılarda olduğu gibi aynı anda riskten kaçınan ve risk arayan yatırımcılar olduklarını
belirtmektedirler.
Literatürde esasen portföy tercihi bilmecesi üzerine yapılmış ve yatırımcıların davranışsal veya
psikolojik özelliklerini dikkate alan farklı çalışmalar yer almaktadır. Bunlar arasında modern finans
modellerinden biri olan Modern Portföy Teorisi’ne karşı ortaya atılmış “Davranışsal Portföy Teorisi”
önermeleri oldukça ilgi çekmiştir. Statman (2004) davranışsal portföy teorisinin yatırımcı
davranışlarının açıklamasında ve yatırımcılar için kılavuz görevi görme noktasında iyi bir araç
olabileceğini belirtmiştir.
Etkin kararların alınmasına imkan tanıyan modellerin veya yaklaşımların ortaya konulması pozitivist
bakış açısının yanı sıra aynı zamanda insan doğasını anlamayı da gerektirir. Bu bağlamda, bilişsel
psikolojinin bulgularından yararlanılarak ortaya konulmuş olan davranışsal finans modellerinin
dikkate alınmasının özellikle yatırım kararlarının etkinliğini arttırabileceği düşünülmektedir. Bu
çalışmada davranışsal finans modellerinden biri olan davranışsal portföy teorisinin genel bir
çerçevesinin çizilmesi ve modern portföy teorisinden ayrıldığı noktaların belirtilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada portföy oluşturmada geleneksel ve davranışsal finans modellerinin öğretileri üzerinde
durulmuştur. Gelecek çalışmalarda, davranışsal bakış açısıyla yapılandırılan portföy performanslarının
ortalama varyans portföylerinin performansları ile karşılaştırıldığı ve istatistiksel analizlere dayalı
çalışmalar yapılabilir.
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Slot Kavramının Havalimanları ve Havayolları Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İİSBF
Havacılık Yönetimi İngilizce Bölümü

Özet
Sivil Havacılık Sektörü 1978 yılından itibaren serbestleşme süreci ve hub kavramının oluşması ile
birlikte büyümesini hızlandırmıştır. Havayollarının çoğalması ve artan rekabet ile birlikte müşteri
beklentileri farklılaşmış ve bu durum havacılığın ulaşım sektörü içerisindeki kullanım oranını
arttırmıştır. Bu kullanım oranının artması ile havalimanı kapasiteleri aşıma uğramış ve bu durum slot
kavramını ortaya çıkartmıştır. Bu çalışmada, havayollarının var olabilmesi ve havalimanlarının
optimum şekilde kullanılabilmesi için büyük önem arz eden slot kavramının geçmişten bugüne
kullanımı ile ilgili derinlemesine analiz yapılmasıyla beraber, 1992 yılında Amerika ve Hollanda
arasında başlayan ikili anlaşmalar çerçevesinde gelişen Ortak Uçuş Kodu (Code Share) kavramı ve Star
Alliance Anlaşmasını slot kavramının altında değerlendirmemize alacağız.
Anahtar Kelimeler: Slot, İkili Anlaşmalar, Ortak Uçuş Kodu, Kullan Ya Da Kaybet, En Büyük Olanın
Hakkı.
Abstract
Civil Aviation Industry has accelerated its growing capacity by deregulation and formation of hub
concept since 1978. With proliferation of airports and accelerating competition customer
expectations are differentiated and this status is increased utilization rate of civil aviation in
transportation industry. With the increment of this utilization rate airport capacitities are
oversupplied and this situation reveals the concept of slot. In this study, we take our evaluation of
the slot concept by its use from past to present with its deeply analyzation. After that, we analyze the
concept of code share and Star Alliance Agreement with developing of bilateral agreements starting
between America and Netherlands under the concept of slot.
Keywords: Slot, Bilateral Agreements, Code Share, Use It Or Lose It, Grandfather Rights.

GİRİŞ
Sivil Havacılık Sektöründeki yoğun rekabet ortamında havayolları faaliyetlerini sürdürebilmek için
çeşitli stratejiler uygulamaktadır. Bu stratejilerden bir tanesi ikili anlaşmalar çerçevesinde şekillenen
işbirlikleridir. Bu işbirlikleri sayesinde havayolları çeşitli uygulamalar eşliğinde birbirlerine katkı
sağlamakta ve tabiri caizse pazarın kaymağını birlikte yemektedir. Bu durumda oluşan pazarın
bölümlenmesi olumsuz görünse de, havayollarının code share (ortak kod paylaşımı, aynı bilet farklı
havayolu ancak farklı uçuş numarası ve kodu, örneğin Star Alliance) eşliğinde birbirlerinden
yararlanması bu olumsuz durumu olumlu hale getirmektedir. İkili anlaşmalar dışında havayolları
açısından en çok önem arz eden konu ise slot kavramıdır. Bir havayolunun başarısı aldığı slotlar
neticesinde şekillenir sözü bir nevi doğruyu yansıtmaktadır. Ancak günümüzde sektörün çok
büyümesi ve dolayısıyla havalimanı kapasitelerinin dolması sebebiyle iyi slot alabilmek havayolları için
gitgide daha zor ve dolayısıyla daha önemli hale gelmektedir. Ayrıca alınan slotlarda uygulanan use it
or lose it (kullan ya da kaybet) uygulaması alınan slotun bile zaman içinde kaybedilebileceğini
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göstermekte olup, bu durum artan rekabette havayollarını stratejilerin doğru şekilde uygulanması
hususunda teşvik etmektedir.

1. LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde Türkiye’de ve Dünya’da hava trafiği ile Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının Genel
Durumu hakkında genel bilgilendirme ve alan yazın taraması yapılmıştır.
1.1. İstanbul Havalimanı Öncesi Türkiye’de Hava Trafiği ve Atatürk, Sabiha Gökçen
Havalimanlarının Genel Durumu
İstanbul Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 120.000.000 olacağını düşünürsek öncelikle bu
konunun söz konusu olduğu 2013 ve 2014 yıllarına göre İstanbul’da Atatürk ve Sabiha Gökçen
Havalimanlarının yolcu kapasiteleri birlikte değerlendirildiğinde; 2013 yılındaki toplam yolcu sayısı
69.819.552’den, 2014 yılsonunda 80.189.812 sayısına ulaşmıştır. Bu artış oransal olarak %14.85’lik bir
artışa tekabül etmektedir. Bu rakamlara baktığımızda Atatürk Havalimanı’nın kapanma ihtimali göz
önüne alınsa dahi, 120.000.000 kapasiteli üçüncü havalimanının Türkiye için aşırı büyük olduğu
yorumu çıkabilir. Ancak ileride anlatacağımız slot kavramı ile birlikte Atatürk Havalimanındaki
büyüme oranının da en az Sabiha Gökçen kadar olabileceği ve bu nedenle de üçüncü havalimanın
yıllık yolcu kapasitesinin sadece geçtiğimiz yıllardaki büyüme oranlarına göre dikkate alınmaması
gerektiğini göreceğiz. Kapasitesi dolan havalimanlarının büyüme oranının olması gerekenden az
olması, mevcut havalimanına slot alınamaması fakat yeni yapılacak havalimanı veya mevcut
havalimanının büyüme planının (master plan) olması ile daha çok slot alınacak ortamın yaratılarak
büyüme oranlarının arttırılabileceği sonucunu ortaya çıkartmaktadır.
Aynı istatistikleri 2015 ve 2016 yılları için düşündüğümüzde hava trafiğinin Türkiye’de 2016 yılında
174.153.146 yolcu hava trafiğini kullanmıştır. Bu rakam 2015 yılında 181.437.004 olmaktadır. 2016 ile
2015 yılları arasında turizmden kaynaklanan %4.02’lik bir küçülme gerçekleşmiştir. Bu değişimi
Atatürk Havalimanı için baz alarak değerlendirirsek yıl içinde Atatürk Havalimanından uçuş yapan
yolcu sayısı 2015 yılsonunda 61.332.124’den 2016 yılsonunda 60.415.470’e düşmüş olup, bu oran
%1.5 oranındadır. Bu azalış Türkiye genelinden daha az olmakla birlikte turizmden kaynaklanan yolcu
sayısındaki düşüş Atatürk Havalimanını çok daha düşük oranlarda etkilemiştir. Sabiha Gökçen
Havalimanını düşündüğümüzde ise 2015 yılsonunda uçuş yapan yolcu sayısı 28.285.578 iken, 2016
yılsonunda bu sayı 29.651.543’ya ulaşmıştır. Bu artışın oranı ise %4.8 olmaktadır. Sabiha Gökçen
Havalimanı için yolcu sayısındaki değişim incelendiğinde azalmadan ziyade yüksek oranda bir artış söz
konusu olmaktadır. Bu da 2 güzide havalimanımızın ülke genelinde 2015 ile 2016 yılı arasındaki hava
trafiğini kullanan yolcu sayısındaki azalmadan etkilenmediğini göstermektedir.
2015-2016 dönemindeki rakamlar 2013-2014 dönemine kıyasla genel bazda yükseliş trendinde
olmasa bile, yolcu sayısındaki artış Türkiye için uluslararası bazda hava trafiğini kullanan yolcu
sayısının halen artış trendinde olduğunu göstermektedir (www.ataturk.dhmi.gov.tr/erişim tarihi
15.11.2017). Örneğin, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanını 2013 yılında toplam 69.819.552, 2014
yılında 80.189.812, 2015 yılında 89.617.702, 2016 yılında ise 90.067.013 yolcu kullanmıştır. Bu
rakamlar Türkiye hava trafiğinin genel bazda yükseliş trendinde olduğunu göstermektedir.
2017 ve 2018 yılları için Türkiye’deki toplam yolcu trafiği 2016 yılından 2017 yılına ve 2017 yılından
2018 yılına %10 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranını ilgili yıllardaki yolcu kapasitesi en büyük 2
havalimanımız olan Atatürk ve Sabiha Gökçen için değerlendirdiğimiz zaman Atatürk Havalimanının
doygunluğa ulaştığını ve yolcu artış oranının kapasite aşımına bağlı olarak çok az yükseliş trendi
gösterdiğini ancak Sabiha Gökçen Havalimanının aynı yükseliş trendini sürdürdüğünü görmekteyiz
(TUİK, 2019).
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1.2. Dünya’da Hava Trafiği ve Havaalanlarının Genel Durumu
Havalimanlarının ulaşım olanakları, yer hizmetlerinin ve hava trafiğinin efektif olması itibariyle olumlu
bir şekilde değerlendirilebilir. Yolcu terminalinin büyüklüğü ve yapısı, check-in masaları, boarding
kapıları, apron, pist sayısı, pist uzunluğu ve çeşitleri, taksi yolları ve emniyet ile ilgili genel prosedürün
en iyi şekilde uygulanması vb. konular havalimanlarının yoğun şekilde kullanılabilmesi için öncelikli
hususlardır (Ashford ve Wright, 1992).
Pazarda oluşan tahminlere, uçak üretici firmalara ve uluslararası kurallar dizinine (ICAO) bakıldığı
zaman tüm Dünyada toplam uçuş sayısının artacağı gözlemlenmiştir. Ancak bu artış toplam yolcu
trafiğini, yolcu başına düşen gelir itibariyle karşılaştırdığımız zaman aynı doğrultuda
görünmemektedir. Toplam yolcu trafiği yıllık bazda %5 artış gösterirken, yolcu başına gelir oranı %3
oranında artmaktadır (Airbus, 2010; Boeing, 2012; Teyssier, 2010).
Dünyada hava trafiğinde uçuş sayılarının önümüzdeki 10 yılda %30-40 arası artacağı öngörülmektedir.
Buradaki en büyük sıkıntı havalimanı kapasitesi sorunudur. Havalimanı kapasitesi, yer sahası ve hava
sahası ayrımına göre düşünüldüğünde bu durumun iki tarafı da etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bu
sebeple havalimanı kapasitesini arttırmak için farklı öneriler düşünülmekte ve bu konuda çalışmalar
yapılmaktadır (ICAO, 2005; ICAO, 2012; Eurocontrol, 2008).
Son yıllarda Sivil Havacılık Sektöründeki büyük büyüme sonucunda havayolları ve yolcular, yoğunluğu
gitgide artan havalimanlarının durumundan dolayı birçok problem yaşamaktadırlar. Araştırmaların
gösterdiği üzere özellikle Avrupa Kıtasında birçok havalimanı kapasite aşımına ulaşmış olmakta ve
büyük bir trafik yoğunluğu içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Eurocontrol’e göre, yaklaşık %12
oranında Sivil Havacılık Sektörüne olan talep, 2035 yılına gelindiğinde havalimanları kapasitesinin
yetersizliği yüzünden karşılanamayacak seviyeye gelecektir (Eurocontrol, 2013).
Havalimanı gecikme ve yoğunluğu Sivil Havacılık Sektörünün en büyük sorunu haline gelmiştir.
Havalimanlarının yoğunluğunu azaltmak ve bunu en iyi şekilde sorun olmaktan çıkartmak için
uygulanabilecek 2 yöntem vardır.
Bu yöntemlerden ilki; arz-talep dengesini en verimli şekilde kurarak havalimanı kapasitesini
arttırmaktır. Havalimanını en optimum şekilde kullanarak uçuş sayılarını maksimize etmek için
günümüzde birçok çalışma yapılmış ve halen yapılmaktadır. Pratikte, kapasite ayarlamaları içerisinde
birçok sıkıntıyı barındıran zaman alıcı işlemler dizinidir. Ayrıca kapasite ayarlamalarını yapmak da
maliyetli ve birçok yatırımı içinde bulunduran bir süreçtir. (Zhang ve Zhang, 2003: 55, 2010: 193; Oum
vd., 2004: 222; Forsyth, 2005: 348; 2007: 48; Zhang, 2010: 195). Çevre faktörlerine de uyum ile
birlikte teknolojik uygulamaların yapılması genel bütçeye önemli miktarda külfet oluşturmaktadır
(Starkie, 1998: 114).
Diğer yöntem ise; havalimanlarının mekanik yapısını değiştirmektir. Günümüzde yapılan yeni
havalimanlarının farklı mimari tasarımları olduğu gibi, mekanik yapı anlamında da farklılık
göstermektedir. Dizaynın kapasiteyi arttırıcı, yolcu işlemlerini kolaylaştırıcı ve uçakların daha hızlı
şekilde iniş kalkışlarını yapmalarını kolaylaştıran farklı tasarımlar ile birlikte havalimanlarının kapasite
sınırlamaları da minimize edilebilmektedir. Avrupa Komisyonu (The European Comission (EC)) da bu
yaklaşımı rekabet ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla sürdürmektedir. Bu hususla ilgili yapılması
istenen havayollarının rekabet edebilmesindeki en önemli konuyu oluşturan slotların (belirlenen uçuş
saatleri) daha yoğun bir şekilde tahsis edilebilmesidir. Havalimanlarındaki mevcut düzenleme ve
yenilikler de havayollarının bu ihtiyacı doğrultusunda yapılmaktadır (European Commission, 2011a;
European Commission, 2011b).
2.SLOT KAVRAMI
Slot bir havalimanına belirli bir tarih ve saatte tarifeli olarak iniş ve kalkış saatlerinin planlanmasıdır.
Başka bir ifadeyle, bir havalimanından kalkış ve iniş hakkının saat ve tarih itibariyle tanımlanmasıdır.
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Eğer mevcut tüm kaynaklar verimli şekilde kullanılırsa, havalimanları yoğunlukları itibariyle üç
kategoriye ayrılırlar. Üç kategoride değerlendirilen havalimanları talebin karşılanması itibariyle
devletin yaptırımlarına gerek duymaktadır. Bu havalimanlarında talep çok olduğundan dolayı devlet
slotların oransal şekilde dağıtılması itibariyle tek yetkili konumundadır. Burada devletin etkinliğinin
olmaması durumunda altyapı tüm uçuş saatlerini karşılamak konusunda yetersiz kalacak ve bir
sınırlama getirilmek durumunda kalınacaktır. Bu sınırlamayı getirecek merci de devletin havacılık
alanındaki otoritesi olmaktadır (IATA, 2014).
İyi slot alabilmek havayollarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için önemli bir husustur. Amerika’da
slot pazarı 1 Nisan 1986 tarihinde aktif olmuştur. Bu tarihten beri slot değişimi havayolları arasında
yapılmaktadır. Özellikle bir havayolu kapandığı zaman ücret karşılığında başka havayolları verimli
zaman dilimlerini içinde barındıran bu slotları alabilmek için kıyasıya rekabet etmektedir. Burada iyi
meblağda ödeme yapmak mevcut slotun alınmasında etkili olmaktadır. Ayrıca aynı güzergâhta birden
çok havayolu uçtuğu zaman, mevcut havalimanı bu slotu paylaştırmakta ve burada devlet tarafından
alınacak izinler önem arz etmektedir. Özellikle Amerika’da bu sistem uzun yıllar devam etmiştir
(Fukui, 2010). Fakat 2008 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Departmanı (U.S. Department of
Transportation) Amerika içerisindeki bazı slotları açık arttırma yöntemi ile satışa koymak istemiştir.
Fakat bu sisteme özellikle Amerika’daki havalimanı ve havayollarının hissedarları karşı çıkmıştır. Bu
sisteme karşı çıkılmasının sebebi ise özellikle işlek havalimanlarına zaten ödeme yapmak isteyen
birçok havayolu bulunmaktadır. Ayrıca bir havayolu kapandığı zaman başka bir havayolunun mevcut
slotu kullanması da oldukça mantıklıdır. Fakat bu durumun havalimanı ve havayollarının elinden çıkıp
farklı bir departman tarafından uygulanması tepki görmüştür (The New York Times/Erişim Tarihi
20.05.2019).
Havalimanlarında peak (en çok seferin yapıldığı zaman dilimi) saatlerde iyi slot alabilmek havayolları
için çok değerlidir. 2008 yılında, Continental Havayolları, Houston ve New York şehirlerinden
Londra’da, Avrupa’nın en gözde havalimanlarından Heathrow Havalimanına 4 adet slot almak için
209 milyon $ ücret ödemiştir (Financial Times, 2011). Aynı yıl, Southwest Havayolları, New York
LaGuardia Havalimanına 14 slot için 7.5 milyon $ ücret ödemiştir (Berardino, 2010: 282). Heathrow
Havalimanının kapasitesi LaGuardia Havalimanına nazaran büyük oranda dolduğu için çok daha büyük
meblağlarda ödeme yapılmıştır. Bir havalimanının kapasite aşımı yaklaştıkça slot için ödenecek miktar
da doğru orantılı olacak şekilde artmaktadır. Tüm bu kıstaslar altında 443 uluslararası hava trafiğinin
önümüzdeki 15 yılda iki kat büyüyeceği tahmin edilmektedir. Havalimanlarının paylaştırdığı slotları,
havayollarının doğru strateji altında kullanabilmeleri ise ilerde bahsedeceğimiz hayati önemi olan bir
husustur (Airbus, 2013).
Günümüzde havalimanlarının ulaşım olanakları, yapım aşaması, master planları, pistlerin ve terminal
binasının efektif kullanımı havayollarını da doğrudan etkilemektedir. İyi slotların alınması ve mevcut
havalimanını tesisler ile birlikte ana merkez olarak kullanmak, alınacak slotları etkilemekte olup, bu
konudaki doğru seçim havalimanının da başarısını direkt olarak etkilemektedir (Brueckner, 2009: 685;
Verhoef, 2010: 323; Czerny, 2010: 373).
Kapasite artırımı ile ilgili şiddetli kısıtlamalar havalimanı slotlarını çok az bulunabilen değerli bir
kaynak haline getirmiştir. Böylece Avrupa Komisyonu (EC) optimal şekilde slotları paylaştırmayı
sürdürmek konusunda rekabeti hızlandırmayı ve hava ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmayı
amaçlamıştır (European Commission, 2011a).
Bir havalimanına saatlik bazlarda yapılabilecek optimum iniş ve kalkış sayısı belirlenirken dikkate
alınması gereken kapasite kısıtlamalarını oluşturan kriterleri sayarsak;
Pist Kapasitesi: Havalimanındaki pist sistemlerinin performansı, konfigürasyon kullanılabilirlikleri,
havalimanı çevresini oluşturan engeller, coğrafi konum kısıtlamaları, yaklaşma ve kalkış rotaları ile
Hava Trafik Kontrolörü (Air Traffic Controller (ATC)) yeterlilikleri.
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Park Etme Kapasitesi: Havalimanı park alanlarının sayısı, uçak gövde boyutuna göre oluşan
kısıtlamalar ve uzun periyotlu park yapabilme imkânları.
Terminal /Yolcu Akış Kapasitesi: Yolcuların havalimanı girişinden başlayarak;
-bagaj araması
-check-in yapılması
-gümrük ve pasaport işlemleri içinde olacak şekilde,
yolcuların uçağa binene ya da uçaktan indikten sonra terminalden çıkana kadar karşılaşacağı standart
tüm prosedürler şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca gece uçuşu kısıtlamaları ve diğer güvenlik amaçlı
kısıtlamalar da bu listeye eklenmektedir.
Tüm bu açıklamalara dayanarak slotu farklı şekilde tanımlarsak; bir havalimanının tüm bu kısıtlamalar
altında değerlendirilerek, pist ve terminal kapasitesinin planlanarak tüm slot sezonu süresince
havalimanlarındaki aşırı trafik yığılmalarının ve potansiyel gecikmelerin engellenebilmesi için
havayolu şirketlerine ayrılan bir meydana iniş ve kalkış yapılabilecek saat dilimini gösteren terime slot
adı verilmektedir (airlinehaber/Erişim Tarihi 25.08.2019).
3.SLOTLARIN DAĞITILMASI
Slotlar birincil ve ikincil paylaştırma sistemi altında iki şekilde dağıtılır. Birincil paylaştırma sisteminde,
bir düzenleyici kurum veya havaalanı otoritesi havayollarına slotları dağıtır. Bazı faaliyetlerine devam
havayolları kapanan havayollarından inherit (miras alma) sistemi içerisinde boşa çıkan slotları da
kullanabilmektedir. Bu hakka grandfather rights (en büyük olanın hakkı) denilmektedir. Miras olma
yoluyla elde edilen slotları kullanan havayolları bu slotların en az yüzde 80’ini kullanmak
durumundadır. Aksi takdirde miras alma yoluyla alınan bu slot için başka havayolları da istekte
bulunabilir. Bu hakkı alan havayollarının belirlenmesi ise düzenleyici kurum veya otorite tarafından
yapılmaktadır.
Bu belirlemedeki kıstaslar ise; uçak sayısı, gidilen güzergâh, sivil havacılık sektörüne katkı, kullanılan
teknolojilerin niteliği, ülkeye sağlanan katma değer vb. gibidir. Ek olarak eğer sektöre yeni giren
havayolu veya havayolları varsa Sivil Havacılık Sektörünün gelişmesi için açıkta olan slotların %50’si
yeni havayollarına verilir. Geri kalan %50 ise belirttiğimiz kıstaslar eşliğinde dağıtılmaktadır. İkincil
paylaştırma sisteminde ise, havayolları birbirleri arasında slot alışverişinde bulunduklarında, devreye
grandfather rights, use it or lose it (kullan veya kaybet) ve new entrant rule (yeni girenin hakkı)
uygulamaları devreye girmektedir. Bunun dışında verimlilik, sivil havacılık sektörüne sanayi kavramı
altında verilen katkı ile hava trafiği yoğunluğu ve düzeyi kıstasları değerlendirme içerisine
alınmaktadır.
Örneğin, faaliyetlerini sürdüren havayolları potansiyel rakiplerini engellemek için yoğun
havalimanlarında küçük uçakları bünyesinde tutarak uçak sayısı kavramı altında mevcut olan slotların
çoğunu kapmak için uygulamalar yapmaktadırlar. Bu şekilde slotları alabilen havayolları eğer aldıkları
slotları belli bir oranda kullanamazlarsa bu slotları daha önce rekabetten elimine etmeye çalıştıkları
havayollarına devretmek zorunda kalabilmektedirler. Bu da Sivil Havacılık Sektörünün gelişmesi için
havayollarını bu tarz uygulamalardan uzak tutmak için geliştirilen bir sistemdir (Starkie, 1998: 113;
Dempsey, 2001: 24).
Slotların verimsiz kullanılması halinde bu durum özellikle müşteri talebinin az olması şeklinde
sonuçlanacak ve dolayısıyla o bölgedeki müşteri memnuniyetinin önemli unsurlarından sosyal refah
da azaltacaktır. Müşteri memnuniyeti bilhassa havayolları için çok önemli bir husus olduğundan
dolayı müşteri talebi, havayolları tarafından çok daha yüksek oranda önemsenmekte ve slotları kullan
veya kaybet uygulaması slotların efektif kullanımını maksimize etmektedir. Sivil Havacılık
Sektöründeki aşırı rekabet durumunda zarar görebilme olasılığı ve sosyal refah içinde yer alan yüksek
müşteri memnuniyeti bu sistem sayesinde mümkün oldukça korunabilmektedir (Sieg, 2010: 33).
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Pratikte, bazı havayolları özellikle miras alma yoluyla elde ettikleri slotları tutabilmek için aşırı
derecede sefer yapmaktadır. Bu havayolları belirli bir yoğunlukla gidilen güzergâhlara çok fazla sefer
koyarak bu slotları korumaya çalışmaktadır (Madas & Zografos, 2008). DotEcon’a göre, grandfather
rights hakkı Londra’nın iki büyük havalimanı Heathrow ve Gatwick için 2000 yılından beri
kullanılmaktadır. Bu iki büyük havalimanına slot alan havayolları bu slotları kaybetmemek için her
türlü stratejiyi uygulamaktadır. Bu durum Dünya çapında olan ve kapasitesi maksimum veya
maksimuma yakın seviyede kullanılan tüm havalimanları için geçerlidir. Ayrıca Heathrow ve Gatwick
Havalimanları üzerinde verdiğimiz bu örneğe istinaden slotların devir olma oranı da bu iki havalimanı
ve benzer yoğunluktaki havalimanları için oldukça az olmaktadır (DotEcon, 2001).
Birçok uzmana göre, açık artırma yoluyla slotların dağıtılması yoğun havalimanlarının müşteri
taleplerini oluşturmaları konusunda fayda sağlamaktadır. Özellikle, söz konusu yoğun
havalimanlarının slotlarını havayollarına dağıtırken bu söz konusu havalimanı için büyük bir ekonomik
getiriyi ve/veya değeri oluşturmaktadır. Ancak Sivil Havacılık Sektöründeki paydaşlar (özellikle
havalimanları ve havayolları için) açık arttırma sistemi ve bu sistemin uygulanışıyla ilgili şüphe
duymaktadır. 2008 yılında, Amerika’daki Uluslararası Hava Taşımacılığı Departmanı (DOT), New
York’taki üç havalimanı için açık artırma ile slotlar teklif etmiştir. Bu Havalimanları; John F. Kennedy
International Airport (JFK), LaGuardia Airport (LGA) ve Newark Liberty International Airport
(EWR)’tur. Bu teklif New York ve New Jersey’in havalimanı otoriteleri tarafından güçlü bir dirençle
karşılaşmış ve havalimanı ortakları da duruma katılmıştır. Havalimanı Otoritesi beyan ettiği
açıklamasında bu şekilde bir açık arttırma yönteminin; havalimanı operasyonları, havayolu hizmetleri
ve müşteriler için belirlenen hizmet ve konfor standartları açısından olumsuz yönde etkisinin
olacağını belirtmiştir. Ek olarak, özellikle önemli miktarda borcu olan bazı havayolları, slotlara büyük
miktarlarda meblağ ödemek konusunda isteksiz olacaklardır. Çünkü mevcut durumlarında bu meblağı
ödeyebilecek potansiyele sahip değillerdir. Bu nedenle söz konusu havayolları büyüklük ölçeklerine
göre grandfather rights (büyük olanın hakkı) stratejisinden faydalanarak bir nevi haksız rekabetle iyi
slotları kapmaktadır. Bu direnç nedeniyle, açık artırma planı da süresiz olarak ertelenmiştir. Bir
şekilde bu sisteme karşıt olan kurum ve kuruluşlar haksız rekabete engel olmuşlardır (DotEcon, 2001).
Sivil Havacılık Sektöründe slotlar asla bir mülk olarak görülemez. Slotlar havayolları tarafından efektif
şekilde kullanılamadığı zaman kaybedilmektedir. Bu efektiflik oranı ise bir sezonda en az %80’lik
oranda mevcut slotun kullanılmasıdır. Bu oranın analizi mevcut ülkenin otoritesi tarafından ICAO’dan
gelen prosedür ve kurallara yönelik yapılmaktadır. Bu oranın altına inildiğinde slot boşa çıkmakta ve
başka havayolu tarafından açık artırma yolu ile satın alma veya havayolunun marka imajı ve
büyüklüğüne göre satın alma yoluyla devir alınabilmektedir. Bu şekilde rekabet içerisinde yer alan
havayolları stratejilerini en iyi şekilde sürdürmek durumunda olmaktadır (IATA, 2013).
4.İKİLİ ANLAŞMALAR KAVRAMI
Uluslararası Hava Taşımacılığı 1944 yılından beri 1944 Chicago Konvansiyonu kanunlarına göre
yönetilmektedir. Bu anlaşmaya göre havayolları uluslararası rotalar dâhilinde ülkeler arası ticari hak
iddia ederek hava sahası ve havalimanlarını kullanma hakkını elde etmiştir. Bu hak tüm ülkeler ve
havayolları için geçerli olmaktadır. Bu hakkın yönetilmesi için slot kavramı ortaya çıkmıştır. Ülkeler
arasında yapılan ikili hava trafik anlaşmasına göre, serbest hava sahası, kapasite sınırlandırmaları,
vergi uygulamaları ve tasarım esasları konularında maddeler hükme bağlanmıştır. Özellikle son 30
yıldır (1978 yılında Sivil Havacılık Sektöründeki serbestleşme sürecinden beri) deregülasyon (devlet
kısıtlamalarının azaltılması veya kaldırılması) ve liberalleşme (serbestleşme dönemi) süreci Sivil
Havacılığı tüm dünyada ileri düzeyde kullanılan bir ulaşım sistemi seviyesine taşımıştır. Özellikle
liberalleşme sonrasında, bilet ücretlerindeki kısıtlamalar, koltuk kapasitesi, havaalanına giriş ve çıkışla
ilgili güvenlik prosedürleri ve genel emniyet ile ilgili genel prosedürler konusunda yaptırımlar
uygulamaya konulmuştur. Sektörün hızlı bir şekilde büyümesi sonucunda başta emniyet olmak üzere,
diğer bazı kısıtlamalar da uygulamaya konulmuştur. Tüm bu kısıtlamalar, ekonomik büyümeyi
tetiklemek ve sosyal refahın önemli unsurlarından müşteri memnuniyetini arttırmak için
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uygulanmıştır. Uygulanan bu kısıtlamalar rekabet standartlarını belirlemiş, bu durum da yeni
havayollarının kurularak faaliyete geçme sürecini hızlandırmıştır. Rekabet demek bir sektörün
büyümesi ve dolayısıyla müşteri memnuniyetinin de seçim sayısının daha fazla olması nedeniyle
artması anlamına gelmektedir (Encanoua, 1991: 114; Dresner ve Tretheway, 1992: 202; Pedro, 1995:
147; Mawson, 1997: 809; Dresner ve Oum, 1998: 320; Oum, 1998: 411; Graham, 1998: 91;
Clougherty vd., 2001: 221; Zhang ve Chen, 2003: 35; Fu, vd., 2010: 29).
2006 yılına kadar Sivil Havacılık Sektöründe faaliyet gösteren ülkelerin %31’i ikili anlaşmaları
uygulamaya koymuşlardır (ICAO Secretariat, 2007). Sektörde ilk yapılan ikili anlaşma Amerika ve
Hollanda arasında 1992 yılının başlarında yapılmış olduğu halde, 14 yıl içinde birçok ülke bu sistemi
benimsemiş ve uygulamıştır. Bu süre zarfında yapılan görüşmelerde karşılıklı fayda sağlamak ve uçuş
ağını genişleterek müşteri potansiyelini arttırmak amaçlanmıştır. Bu anlaşmaların konuları içerisinde
ekonomik yükümlülükler, politik süreçler ile birlikte süreçlerden farklı bağlayıcı politik esaslar da yer
almaktadır. Bu anlaşmaların yapılmasına vesile olan paydaşlar için amaç liberalizasyon süreci
içerisinde pazar paylarının artmasıdır. Trafik Haklarının altıncısını oluşturan ve son yıllarda büyük
bazda birçok havayolunun kullandığı code share (ortak uçuş kodu) sistemi ikili anlaşmaların
çerçevesinde şekillenmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Ayrıca 27 bayrak taşıyıcı ve geleneksel
havacılık stratejisini benimseyen hem ülkeleri için hem de dünya çapında önemli havayollarının 1997
yılında kurduğu ittifak olan Star Alliance, code share çerçevesinde tasarlanmış olup, ikili anlaşmaların
gitgide artmasıyla birlikte günümüzdeki şeklini almıştır. Code share kavramı altında şekillenen Star
Alliance İttifakı ile beraber, bu birlikte yer alan havayolları birbirlerinin yolcularından transfer sefer
kavramı altında faydalanmaktadır. Bu kavram, tek bilet ile farklı havayollarından yararlanma esaslı
yolcu taşımacılığı sistemini temel alan ve yolcuların daha az aktarma yaparak gitmek istediği
güzergahlara ulaşmasını sağlayan strateji doğrultusunda müşteri memnuniyetini arttırmıştır
(Encanoua, 1991: 111; Oum, vd., 1993: 16, 2000; Schipper, vd., 2002: 193; Zhang ve Chen, 2003: 35;
Micco ve Serebrisky, 2006: 27; Booz Allen Hamilton Ltd., 2007; Button, 1998, 2006; Intervistas, 2006:
311; ICAO, 2007).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde Sivil Havacılık Sektöründeki artan rekabette havayolları çeşitli stratejiler uygulayarak
karlılıklarını arttırmaya çalışmaktadır. Havayolları için başarının en önemli faktörü iyi slotlar alabilmek
ve alınan slotları koruyabilmekten geçmektedir. Ülkelerin Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından
dağıtılan bu slotlarda mevcut havayolunun uçak ve gittiği güzergâh sayısına göre oransal hesaplama
yapılmaktadır. Bu sistemde eleştirilen konu borç batağında olan ve iyi işletilemeyen havayollarının
sadece uçak ve gidilen güzergâh sayısı itibariyle fazla slot almasıdır. Bu nedenle Sivil Havacılık
Otoriteleri tarafından verilen slotların havayolları tarafından %80 oranında efektif kullanılmadığı
zaman kaybedilmesi havayollarının stratejilerinde çok dikkatli olması şartını getirmektedir. Özellikle
yoğun kapasite ile işletilen havalimanlarına gidebilmek için alınan slotlar tabiri caizse altın değerinde
olup, kapanan havayollarının slotlarını alabilmek için büyük balık küçük balığı yutar misali havayolları
açık arttırma sistemi altında büyük bir rekabet içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle ikili anlaşmalar
çerçevesinde code share (ortak uçuş kodu) uygulaması ile birlikte havayolları hem slotları daha iyi
kullanmak, hem de alınamayan slotlar için aynı bilet farklı havayolu uygulaması ile beraber yolcuları
havayolu seçiminde teşvik etmek, havayollarının yaklaşık 20 yıldır uyguladığı bir diğer stratejidir.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Güreşcilerin Atılganlık Düzeyleri

Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Özet
Bu çalışma Güneydoğu Anadolu bölgesinde elit düzeydeki güreş sporu yapan erkek ve kadın
güreşçilerin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi amacı ile çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini,
Güneydoğu Anadolu bölgesinde serbest ve Greko-Romen stilde güreş sporu yapan sporcular
oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 72 kişi (50 erkek, 22 kadın) katılmıştır. Araştırma için daha önce
Rathus(1973) tarafından geliştirilen, voltan(1980) tarafından Türkçeye uyarlanması yapılan atılganlık
ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programından yararlanılarak
istatistiksel analizler yapılmıştır, verilerin değerlendirilmesinde istatistik olarak test yöntemini
belirlemek için Kolmogorov Smirnov testinden yararlanılmış iki bağımsız grup karşılaştırılmasında ttesti, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında Anova ve LSD çoklu karşılaştırma testleri
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya çoğunlukla erkek sporcuların (50 kişi), 16-18 yaş
aralığında olanların (29 kişi), serbest stilde güreş sporu yapanların (53 kişi) ve 4-6 yıl aralığında güreş
sporu yapanların katıldığı, cinsiyete, güreş stili, yaş ve spor yılı arasında anlamlı fark olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Güreşçi, Atılganlık, Spor, Düzey.
Assessment Levels of Wrestlers in Southeastern Anatolıa
Abstract
This study was carried out to determine the assertiveness levels of men and women wrestlers
performing elite wrestling in Southeastern Anatolia. The universe of the study consists of athletes
engaged in free and Greco-Roman style wrestling in Southeastern Anatolia. A total of 72 people (50
males, 22 females) participated in the study. The assertiveness scale developed by Rathus (1973) and
adapted to Turkish by voltan (1980) was used for the research. The data obtained from the study
were analyzed by using SPSS 23.0 package program and t-test was used in comparison of two
independent groups which used Kolmogorov Smirnov test to determine the test method statistically.
Anova and LSD multiple comparison tests were used in comparison of more than two independent
groups. As a result of the study, mostly male athletes (50 people), 16-18 age group (29 people),
freestyle wrestling (53 people) and 4-6 years wrestling participated in the study, gender, wrestling
style, age and There was a significant difference between the sports year.
Key words: Wrestler, Assertiveness, Sport, Level.
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GİRİŞ
Atılganlık ingilizce “assertiveness” kavramının karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Evrensel bir özellik
olmayıp, kişiye ve duruma göre değişmektedir. Bireysel ve kültürel farklılıklar önemli rol
oynamaktadır.
Kişiler arası ilişkilerin ve etkileşimin sağlıklı olabilmesine olanak tanıyan, başkalarının haklarına saygılı
olmayı ve bireyin duygu, inanç ve düşüncelerini doğrudan, içtenlikle ve açıkça anlatımını içeren bir
davranış biçimidir (Jakubowski ve Lange, 1978). Atılganlık kişinin diğerlerinin haklarına tecavüz
etmeden istek, ihtiyaç ve temel haklarını rahatça ifade edebilmesidir (Kandell (1997).
Her birey için iletişim kurarken içeren açık bir konuşma tarzı ile kendini ifade edebilmeyi, iletişim
kurduğu insanı başka meşguliyetleri bırakıp aktif olarak dinleyebilmeyi, düşüncelerin ifade
edilmesinde hayır demeyi, becerebilmeyi içeren bir davranışlardır (Gordon, 1996). Atılganlık kültürel
yapıya bağlı olarak kabul gören ve uygulanan bir davranış biçimidir. (Erkal, 1990).
Kişiye diğerler insanlarla rahat ilişki kurabilme ve sürdürebilme becerisini sağlayan bir terapi
tekniğidir (Jakubowski ve Lange, 1978). Kişinin içinde bulunduğu bir durumla ilgili olarak, nasıl
davranacağını seçebilme yeteneğine sahip olduğudur. Kendini ifadeye dayalı, başkalarının haklarına
saygı gösterme, dürüstlük, dolaysız ve kesin, duyguların, hakların, gerçeklerin, görüşlerin, ricaların ve
sınırların söze dökülmesidir (Alberti ve Emmons, 1970).
Öğrenme yaşantısının ön plana çıktığı atılganlık eğitiminde kişiye, eğitimle elde edilebilinen bir
davranış çeşidi olarak atılganca davranış öğrenmesini sağlamaktır. Bu çalışma ile tespit edilen soruna
yönelik olarak düşünceleri, duyguları, fikirleri, hisleri ben cümleleri ile söylemek, iltifat etmek, kabul
etmek, doğal davranmak uyumu olumsuz etkileyen kaygıyı azaltmak, hayır demeyi öğrenmek, soru
sorabilmek, her tür duyguyu ifade edebilmek, sohbete başlayabilmeyi amaçlanmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Tarama modelleri, geniş grupları
içeren evrenden seçilmiş bir örneklem grup üzerinde yapılan geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle incelemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Büyüköztürk, 2016).
Öncelikle araştırmanın temellendirilmesi ve hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için ilgili literatür
taranmış, konuyla ilgili kaynaklar toplanmıştır. Veri toplama aracından alınan veriler betimsel
istatistik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Güneydoğu Anadolu bölgesi illerindeki güreş sporcuları oluşturmaktadır.
Çalışmanın evrenini oluşturan güreş sporcuları ile bilgiler tablo 1’de sunulmuştur.
Verilerin Toplanması
Araştırmada, konuyla ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış olan literatür ile internet
ortamından ulaşılabilen ilgili kaynaklar incelenmiş atılganlık düzeyinin ölçümüne olanak veren veri
toplama araçları değerlendirilmiştir. Daha önce Şahin tarafından yapılan bilimsel çalışmada kullanılan
ölçekten yararlanılmıştır (Şahin, 2011). Verilerin toplanması amacı ile anket tekniğinden
yararlanılmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde araştırmaya
katılanların kişisel bilgileri, ikinci bölümde ise atılganlık ölçeğinden yararlanılmıştır.
Verilerin Analizi
72 güreş sporcusundan elde edilen veriler SPSS 23 istatistik paket programından yararlanılarak gerekli
analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın niteliğine uygun olarak bulgular bölümünde
sunulmuş, tartışma ve yorum bölümünde ise tartışılıp yorumlanmıştır.
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Verilerin analizinde frekans, ortalama puanlarına betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak
bakılmıştır. Ayrıca, ikili gruplarda bağımsız gruplarda aritmetik ortalamalar arası farka ait t- testi
kullanılmış, ikiden fazla gruplarda tek yönlü varyans analizi Anova uygulanmıştır. Tek yönlü varyans
analizinde gruplar arasında ortaya çıkan farkı değerlendirmek için LSD çoklu karşılaştırma testi
uygulanmıştır. Yapılan analizlerde p<0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.

BULGULAR
Tablo 1: Araştırmanın grubuna ait kişisel bilgiler
Değişken

Cinsiyet

Yaş

Kategori

Kaç yıldır güreş yapma

Gruplar

N

Yüzde (%)

Kadın

22

30,6

Erkek

50

69,4

16-18 yaş

29

40,3

19-21 yaş

24

33,3

22 yaş ve üzeri

19

26,4

Serbest

53

73,6

Grekoromen

19

26,4

1-3 yıl

18

25

4-6 yıl

33

45,8

7 yıl ve üzeri

21

29,2

n=72
Tablo 1’de araştırma grubunun kişisel özellikleri ile ilgili sorulara verilen cevapların dağılımı
verilmektedir. Buna göre; çalışmamıza katılanların %30,6'sı (416 kişi) kadınlardan, %69,4'ü (50 kişi)
erkeklerden oluştuğu, çoğunlukla %.40,'ü (29 kişi) 16-18 yaşında olduğu, serbest güreş yapanlardan
%76,3'ü (53 kişi) ve %45,8'i 4-6 yıl spor yapanlardan oluştuğu görülmektedir.

Tablo 2. Atılganlık ölçeği puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması
Değişken

Cinsiyet

Sayı

Ort.

S.d

t

Toplam ölçek

Kadın

22

1,6682

,67357

-6,467

Erkek

50

3,2440

1,39198

p
0,000*

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre erkeklerin atılganlık düzeyi kadınlardan daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Tablo 3. Atılganlık ölçeği puanlarının güreş branşına göre karşılaştırılması
Değişken

Kategori

Sayı

Ort.

S.d

t

Toplam ölçek

Serbest

53

2,1038

1,0268

-9,526

Grekoromen

19

4,6000

p
0,000*
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Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin güreş spor branşı değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre
anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre Grekoromen güreşi branşı atılganlık düzeyi
serbest branşında güreşçilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Tablo 4. Atılganlık ölçeği puanlarının yaşa göre karşılaştırılması
Değişken

Yaş

Sayı

Ort.

S.d

F

P

Toplam ölçek

16-18 yaş (a)

29

2,4483

1,6749

13,24 0,000*

19-21 yaş (b)

24

2,1750

,74440

22 yaş ve üzeri (c)

19

3,9842

,80296

Anlamlı fark
a,c>b

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin yaş değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark olduğu
görülmektedir. Bu sonuca göre 16-18 yaş ve 22 yaş ve üzeri olanların atılganlık düzeyi 19-21
yaşındakilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Tablo 5. Atılganlık ölçeği puanlarının spor yapma yılına göre karşılaştırılması
Değişken

Yaş

Sayı Ort.

S.d

F

p

Toplam ölçek

1-3 (x)

18

1,7722

,70528

61,33 0,000*

4-6 (y)

33

2,2000

,82234

7 yıl ve üzeri (z)

21

4,4952

1,02882

Anlamlı fark
z>x,y

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin spor yapma değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 7 yıl ve üzeri güreş yapanların atılganlık düzeyi 1-3 yıl ve 4-6 yıl
güreş yapanlara göre yaşındakilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Güreşçilerin cinsiyet değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu
sonuca göre erkeklerin atılganlık düzeyi kadınlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç bu
konuda yapılan bazı bilimsel çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Bozkurt ve Çok, 1990; Tegin,
1990; Berscehid, Walster ve Bohrnstedt, 1973)
Güreşçilerin spor branşı değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark olduğu görülmektedir.
Bu sonuca göre Grekoromen güreşi branşı atılganlık düzeyi serbest branşında güreşçilere göre daha
yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç bu konuda yapılan bazı bilimsel çalışmalarla benzerlik
göstermektedir (Kaya, 2001; Deniz, 1997).
Güreşçilerin yaş değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu
sonuca göre 16-18 yaş ve 22 yaş ve üzeri olanların atılganlık düzeyi 19-21 yaşındakilere göre daha
yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç bu konuda yapılan bazı bilimsel çalışmalarla benzerlik
göstermektedir (Ergür, 1996; Uğur, 1996;
Güreşçilerin spor yapma değişkenine göre atılganlık ölçeğine göre anlamlı fark olduğu görülmektedir.
Bu sonuca göre 7 yıl ve üzeri güreş yapanların atılganlık düzeyi 1-3 yıl ve 4-6 yıl güreş yapanlara göre
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yaşındakilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç bu konuda yapılan bazı bilimsel
çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Aysenck, 1982; Salokun ve Toriola, 1985).
Öneriler; Konumuzla ilgili daha kapsamlı çalışmalara yer verilmelidir. Sporcularımızın sosyal yapıları
ve gelişimleri ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
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Meslek Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Spor Da Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi
Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Özet
Bu araştırmanın amacı; melek lisesinde okuyan öğrencilerinin sportmenlik algı durumlarının
incelenmesidir. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma evrenini 2019-2019 eğitim-öğretim yılında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek
lisesinde okuyan öğrenciler oluştururken, örneklemini ise evrenden basit tesadüfü örnekleme
yöntemiyle seçilmiş 496 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen değişkenler SPSS 23.0
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu
Kolmogorov Smirnov testi kullanılmış ve normal bir dağılım gösterdiği görülmüştür. İstatistikî açıdan
anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın
sonucunda; örneklemdeki öğrencilerinin ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle, Cinsiyet değişkeni ile
Sosyal Normlara Uyum alt boyutunda anlamlı fark olduğu, Kulüpte Spor Yapma değişkeni ile Sosyal
Normlara Uyum ve Rakibe Saygı alt boyutunda anlamlı fark olduğu, Okudukları Sınıf Değişkeni ile
Sosyal Normlara Uyum ve Rakibe Saygı alt boyutunda anlamlı fark olduğu ve kulüpte spor yapma
değişkeni ile Sosyal Normlara Uyum ve Rakibe Saygı alt boyutunda anlamlı fark olduğu diğer alt
boyutlarda anlamlı fark olmadığı sonucu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Öğrenci, Spor, Sportmenlik, Davranış.
Investıgatıon of Sportmenıs Behavıors in Sports Students Readıng in Vocatıonal Hıgh School
Abstract
The purpose of this research; to examine the sporting perceptions of students studying at angelic
high schools. General screening model was used in the study. The study population of the study is
composed of 496 students selected from the universe by simple random sampling method in 20192019 academic year. The variables obtained in the study were analyzed using SPSS 23.0 package
program. The Kolmogorov Smirnov test was used for the normal distribution of the scale variables
and it was observed that it showed a normal distribution. Statistical significance level of alpha (α)
was accepted as p <.05. As a result of the research; From the responses of the students in the sample
to the scale, there is a significant difference in gender variable and social norms sub-dimension, there
is a significant difference in the sub-dimension of Social Adaptation and Respect to Opponent with
Sport Making variable in the club, a significant difference in their sub-dimension of Social Adaptation
and Opponent Respect with class variable, and there was no significant difference in the other subdimensions in which there was a significant difference in the sub-dimension of Social Adaptation and
Opponent Respect in the club.
Key words: Student, Sports, Sportsmanship, Behavior
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GİRİŞ
Günümüzde, sporda ahlaksal bakış açısına yönelik araştırmalar merak uyandırmaktadır. Spor ahlakına
yönelik yapılan çalışmalar günden güne çeşitlenerek artmaktadır. (Bredemier ve ark. 1986; Bredemier
1994). Sportmenlik kavramının genellikle spordaki sosyo-ahlaki ilişki hakkındaki normatif
standartlarla ilgilidir. Sportmenlik, spor ruhuna uygun olarak nasıl davranılacağını ileri süren erdemli
davranışsal eğilimlerdir (Stornes, Bru, 2002). Sportmenlik kavramını sorumlu ve düşünceli bir sporcu
olarak rekabetin ve dürüstlüğün ifadesi şeklinde tanımlanır ayrıca yüce gönüllülük, saygı, kibarlık,
cana yakınlık, şefkat, cömertlik gibi kavramlarla da ifade edilmektedir (Stornes, Ommundsen, 2004).
Oyunda veya yarışmada cömertlik göstermek, yenme veya yenilgide ölçülü davranışlar sergilemeyi
içerir. Bu davranışlar, sporcular, antrenörler, yöneticiler ve taraftarlardan da uyulması
beklenmektedir (Loland, 2002). Sportmen davranışlar, müsabakaların kalitesini artıran, oyuncular,
antrenörler, hakemler ve taraftarlar açısından pozitif etkiler oluşturan olgudur (Kaidal, Badaki ve
Sanusi, 2014).
Dürüst oyun, kurallara uyumlu, rakibe saygılı olma, haksız avantajları kabul etmeme, rakibin kazanmış
olduğu haksız dezavantajlardan yararlanmamaya ve en önemlisi rakibi yenmekten değil de rakiple
beraber oynadığı oyundan zevk alma anlamına gelmektedir (Pehlivan, 2004). Sporun temelini rekabet
oluşturur, amacı ise kazanmak yatar. Ama ahlaklı ve adil bir şekilde kazanmak için sportmen davranış,
fair-play ruhu gereklidir (Eitzen, 2006).
Bu çalışmadaki amaç meslek lisesinde eğitim alan öğrencilerin sportmenlik davranışına yönelik
davranışlarını belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Öncelikle araştırmanın
temellendirilmesi ve hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için ilgili literatür taranmış, konuyla ilgili
bilimsel veriler toplanmıştır. Veri toplama aracından alınan veriler betimsel istatistik analiz yöntemi
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Verilerin Toplanması
Daha önce Balçıkanlı tarafından yapılan bilimsel çalışmada kullanılan ölçekten yararlanılmıştır
(Balçıkanlı, 2008). Verilerin toplanması amacı ile anket tekniğinden yararlanılmıştır. Veri toplama
aracı iki bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde araştırmaya katılanların kişisel bilgileri, ikinci
bölümde ise Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi ölçeğinden yararlanılmıştır.
Verilerin Analizi
496 lise öğrencisinden elde edilen veriler SPSS 23 istatistik paket programından yararlanılarak gerekli
analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın niteliğine uygun olarak bulgular bölümünde
sunulmuş, tartışma ve yorum bölümünde ise tartışılıp yorumlanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde
frekans, ortalama puanlarına betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak bakılmıştır. Ayrıca, ikili
gruplarda bağımsız gruplarda aritmetik ortalamalar arası farka ait t-testi kullanılmış, ikiden fazla
gruplarda tek yönlü varyans analizi Anova uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizinde gruplar
arasında ortaya çıkan farkı değerlendirmek için Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Yapılan
analizlerde p<0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylere İlişkin Demografik Bilgiler
Değişkenler

Değişken

Sayı (N=496)

Yüzde

Cinsiyet

Kadın

275

55,4

Erkek

221

44,6

13-15 Yaş

158

31,9

16-18 Yaş

206

41,6

19 Yaş ve Üzeri

131

26,5

9.sınıf

98

19,8

10.sınıf

256

51,6

11.sınıf

142

28,6

Evet

184

38,1

Hayır

312

61,9

Yaş

Sınıf

Spor Yapma

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların; %55,4'ün kadınlardan, %44,6'sının erkeklerden oluştuğu, en
fazla 16-18 yaş aralığında olanların (206 kişi), 10 sınıf öğrencilerinin (256 kişi) ve spor yapmayanların
(312 kişi) katıldığı görülmektedir.

Tablo 2: Cinsiyete Değişkenine Göre Sportmenlik Yönelimi Ölçeği Karşılaştırma
Değişken

Cinsiyet

Sayı

Ort.

Sd

F

Sosyal Normlara Uyum

Kadın

275

2,8145

,80041

10,97

,001*

Erkek

221

2,7421

,66160

Kurallar ve Yönetime Saygı Kadın

275

1,7673

,69173

7,089

,008

Erkek

221

2,0090

,68749

Sorumluluklara Kadın

275

1,4473

,60408

3,579

,059

Erkek

221

1,6561

,66696

Kadın

275

2,6182

,76633

,178

,673

Erkek

221

2,4163

,75589

Sporda
Bağlılık

Rakibe Saygı

p

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre sosyal normlara uyum ve
kurallar ve yönetime saygı alt boyutlarında anlamlı fark olduğu diğer alt boyutlarda anlamlı fark
olmadığı görülmektedir. Bu sonuca göre sosyal normlara uyum alt boyutunda kadınların erkeklerden
daha yüksek puan alırken , erkekler ise kurallar ve yönetime saygı alt boyutunda kadınlardan daha
yüksek puan aldıkları görülmektedir (p<0,05).
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Tablo 3: Spor Yapma Değişkenine Göre Sportmenlik Yönelimi Ölçeği Karşılaştırma
Değişken

Spor Yapma

Sayı

Ort.

Sd

F

Sosyal Normlara

Evet

122

2,689

,804

10,54

,001*

Uyum

Hayır

320

2,813

,710

Kurallar ve Yönetime

Evet

122

1,934

,78979

1,412

,235

Saygı

Hayır

320

1,856

,651

122

1,492

,619

0,020

,887

Hayır

320

1,488

,613

Evet

122

2,410

,841

5,410

,020*

Hayır

320

2,544

,698

Sporda
Bağlılık

Sorumluluklara Evet

Rakibe Saygı

p

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılanların spor yapma değişkenine göre, sosyal normlara uyum
ve rakibe saygı alt boyutlarında anlamlı fark olduğu diğer alt boyutlarda anlamlı fark olmadığı
görülmektedir.Bu sonuca göre spor yapmayan öğrencilerin spor yapan öğrencilere göre sosyal
normlara uyum ve rakibe saygı alt boyutlarında daha yüksek puan aldıkları söylenebilir (p<0,05)

Tablo 4: Sınıf Değişkenine Göre Sportmenlik Yönelimi Ölçeği Karşılaştırma
Değişken

Sınıf

Sayı

Ort.

Sd

Sosyal

9.sınıf (x)

98

2,7347

,78058

Normlara

10.sınıf (y)

256

2,7891

,70463

Uyum

11.sınıf (z)

142

2,8028

,78315

Kurallar ve

9.sınıf (x)

98

2,1020

,79288

Yönetime Saygı

10.sınıf (y)

256

1,8672

,65525

11.sınıf (z)

142

1,7324

,67283

Sporda

9.sınıf (x)

98

1,6531

,59382

Sorumluluklara Bağlılık

10.sınıf (y)

256

1,5156

,61337

11.sınıf (z)

142

1,5070

,71207

9.sınıf (x)

98

2,2041

,75926

10.sınıf (y)

256

2,5391

,72925

11.sınıf (z)

142

2,7324

,77107

Rakibe Saygı

F

p

Anlamlı Fark

,266

,767

x<y,z

8,369 ,000*

1,906 ,150

14,54 ,000*

x<y,z

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılanların sınıf değişkenine göre sosyal normlara uyum ve rakibe
saygı alt boyutlarında anlamlı fark olduğu, bu sonuca göre 9.sınıfta okuyan öğrenciler 10. ve 11.
sınıfta okuyan öğrencilerden daha düşük puan aldıklar, diğer alt boyutlarda anlamlı fark olmadığı
görülmektedir (p<0,05).
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Cinsiyet değişkenine göre sosyal normlara uyumdan alt boyutunda kadınların erkeklerden daha
yüksek puan alırken, erkekler ise kurallar ve yönetime saygı alt boyutunda kadınlardan daha yüksek
puan aldıkları görülmektedir. Literatür incelendiğinde; Tucker ve Parks'ın yapmış oldukları çalışmada
kadınların saldırgan davranış puanlarının erkeklerden daha düşük olduğunu bulmuştur (Tucker ve
Parks, 2001). cinsiyete göre açısından sportmenlik davranışlarının incelendiği bir çok çalışmada
kadınların erkeklere oranla daha fazla sportmenlik davranışı sergilediği görülmektedir (Satcher, 2006;
Tsai ve Fung 2005; Koç, 2013). Yaprak ve Amman ise (2009) kadınların okullarda spora katılım
fırsatlarını sorguladıklarında cinsiyetler arası farklılıkların olduğunu ve bu durumdan kız çocuklarının
daha fazla etkilendiğini tespit etmişlerdir.
Spor yapma değişkenine göre, sosyal normlara uyum ve rakibe saygı alt boyutlarında anlamlı fark
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre spor yapmayan öğrencilerin spor yapan öğrencilere göre
sosyal normlara uyum ve rakibe saygı alt boyutlarında daha yüksek puan aldıkları söylenebilir.
Literatür incelendiğinde; Sporcuların sorumluluk duygusu arttıkça sportmenlik davranışı da anlamlı
bir şekilde arttığı sonucuna varılmıştır (Luther ve Hotz, 1994). Balçıkanlı ve Yıldıran yapmış oldukları
çalışmada, profesyonel futbolcuların empati becerileri ne kadar geliştirilirse sportmen davranışlarında
da paralel bir artış olacağı sonucuna varılmıştır (Balçıkanlı ve Yıldıran, 2011).
Sınıf değişkenine göre sosyal normlara uyum ve rakibe saygı alt boyutlarında anlamlı fark olduğu, bu
sonuca göre 9.sınıfta okuyan öğrenciler 10. ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerden daha düşük puan
aldıklar, diğer alt boyutlarda anlamlı fark olmadığı görülmektedir.
Literatür incelendiğinde; Coulomb-Cabagno ve Rascle yaptıkları çalışmada yaşı büyük sporcuların
sportmenlik yönelimlerini daha düşük olduğunu belirtmiştir (Coulomb-Cabagno ve Rascle, 2006).
Kavussanu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada yaş arttıkça sporcuların sportmen davranışı
değişmekte olduğu ve büyük yaş gruplarında küçük yaş gruplarına oranla daha sık olarak
görülmektedir (Kavussanu ve arkadaşlarının, 2006).
Sonuç olarak: bu çalışma ve diğer çalışmalardan da anlaşılacağı gibi hoşgörü anlayışı sporda
saygısızlık, anlayışsızlık, kavga, şiddet gibi olumsuzlukların önüne geçilmesinde vazgeçilmez bir
gerekliliktir. Bu çalışma ile de sporda hoşgörü denildiğinde centilmenliğin akla geldiği anlaşılmış ve bu
da söz konusu gerekliliği destekler niteliktedir. Ayrıca bütün branşlardaki sporculara sporda hoşgörü
ve ahlak gibi temeller altında eğitimler verilerek herkesin bu konuda bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.
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Dönüştürücü Liderlik İle Çalışan Sesliliği Arasındaki İlişkide İşe Yabancılaşmanın Aracı Etkisi:
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Daimi KOÇAK
Erzincan Üniversitesi, Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu
OrcidID: 0000-0001-9099-2055
Özet
Çalışan sesliği, geçmişten günümüze farklı akademik alanlardan (örneğin; örgütsel davranış, insan
kaynakları yönetimi, endüstri ilişkileri) araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Çalışan
sesliliğinin çok geniş alanlarda incelenmiş olması kavramın daha iyi anlaşılmasına katkıda
bulunmuştur. Fakat bu durum örgütsel sessizliğin farklı şekillerde tanımlanmasına neden olmuştur.
Örgütlerin etkinlik ve verimlilikleri üzerinde olumlu etkisi olan çalışan sesliliği, birçok araştırmacı
tarafından öncülleri ve sonuçları ile daha önceden incelenmiştir. Fakat örgütlerde çalışan sesliliğine
etki eden birçok faktör olmasından ötürü daha fazla incelenmesi gereken bir konudur. Örgütlerde
çalışanlara liderlik yapan kişilerin davranışları, çalışanları düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeleri
konusunda motive eden önemli bir öncül olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı, dönüştürücü
liderliğin çalışan sesliliği üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın aracı etkisinin tespit edilmesidir.
Araştırma örneklemini Erzincan ilinde faaliyet gösteren 15 bankanın 161 çalışanı oluşturmaktadır.
Araştırma verilerinin analiz edilmesinde SPSS22 ve AMOS22 istatistik programları kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, işe yabancılaşmanın dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasındaki
ilişkide aracı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasında
pozitif, işe yabancılaşma ile çalışan sesliliği arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmanın teorik ve pratik etkileri tartışılarak gelecekte
yapılacak araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Dönüştürücü liderlik, işe yabancılaşma, çalışan sesliliği, bankacılık sektörü
The Mediating Effect of Work Alienation in The Relationship between Transformational Leadership
and Employee Voice: A Research in Banking Sector
Abstract
Employee voice has attracted researchers' interest from different academic fields (e.g. organizational
behavior, human resource management, industrial relations) from past to present. The fact that
employee voice was studied in a wide range of fields contributed to a better understanding of the
concept. However, this has led to a different definition of employee voice. Employee voice, which
has a positive impact on the effectiveness and productivity of organizations, has been previously
examined by many researchers with its antecedents and results. However, it is a subject that needs
to be further explored because there are many factors affecting employee voice in organizations. The
behavior of the people who lead the employees in organizations is considered as an important
premise that motivates the employees to express their thoughts easily. The aim of this study is to
determine the mediating effect of work alienation on the effect of transformational leadership on
employee voice. The sample of the research consists of 161 employees of 15 banks operating in
Erzincan. SPSS 22 and AMOS 22 statistical programs were used to analyze the research data. As a
result of the analyzes, it was found that work alienation had a mediating effect on the relationship
between transformational leadership and employee voice. In addition, there was a positive
relationship between transformational leadership and employee voice, and a negative relationship
between work alienation and employee voice. In line with the results, theoretical and practical
effects of the research were discussed and suggestions were made for future researches.
Keywords: Transformational leadership, work alienation, employee voice, banking sector.
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1. Giriş
Çalışan sesliliği, çalışanın işle ilgili sorunlar hakkında fikir, öneri veya endişelerini resmi veya gayri
resmi olarak, kendi isteği ile üst kademe yöneticilerine iletebilmesi anlamına gelir (LePine ve Van
Dyne, 1998: 854). Yapılan araştırmalar, çalışan sesliliğinin bireysel performans ve örgüt verimliliği
üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur (Wang vd., 2019; Kim vd., 2010; Whiting vd.,
2008). Çalışan sesliliğinin potansiyel yararları nedeniyle, araştırmacılar ses davranışını teşvik edecek
unsurları incelemeye başlamışlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda örgüt içerisindeki liderlik
davranışlarının çalışanların sesliliği üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Özellikle
çalışanlarını ortak bir vizyonu gerçekleştirmek için motive eden, onları destekleyen ve onlara güven
veren dönüştürücü liderler, çalışanların seslilik davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Duan
vd., 2017). Yapılan literatür araştırması sonucunda dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasındaki
ilişkiyi araştıran az sayıda yerli (Demirtaş vd., 2017) ve yabancı çalışma olduğu (Detert ve Burris, 2007;
Li ve Wu, 2015; Duan vd., 2017; Luthfyrakhman, 2017; Yuanyi, 2011; Yan, 2018; Wang vd., 2019)
görülmüştür. Dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasındaki ilişkiyi inceleyen önceki çalışmalarda
bu iki değişken arasındaki ilişkiye başka değişkenlerin dahil edilmesi gerektiği, böylece aralarındaki
ilişkinin daha sağlıklı ortaya konabileceği belirtilmiştir (Detert ve Burris, 2007; Li ve Wu, 2015; Duan
vd., 2017; Wang vd., 2019; Luthfyrakhman, 2017; Yuanyi, 2011; Yan, 2018). Bu çalışma dönüştürücü
liderlik ile çalışan sesliliği ilişkisine işe yabancılaşma değişkenini dahil ederek inceleyen ilk çalışma
olması bakımından literatüre önemli bir katkı sağlamıştır.
Bu araştırma dönüştürücü liderliğin çalışan sesliliği üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın aracı
etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmanın birinci bölümünde dönüştürücü
liderlik, işe yabancılaşma ve çalışan sesliliği kavramları açıklanmış ve aralarındaki ilişkilere dayanılarak
araştırma hipotezleri oluşturulmuştur. İkinci kısımda ise 15 banka çalışanından elde edilen 161 anket
verileri analiz edilerek sonuçları istatistiksel açıdan yorumlanmıştır.
2. Teorik Çerçeve
Dönüştürücü liderlik
Bass (1999) örgütlerin ve üyelerinin çıkarlarının eşit seviyede olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bunu
gerçekleştirmek dönüştürücü liderler için bir görevdir. Dönüştürücü liderler, takipçilerinin ihtiyaç ve
isteklerini doğru bir şekilde tespit ederek, onlara bu ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilecekleri
konusunda güven ve ilham vererek motive olmalarını sağlarlar (Burns, 1978). Dönüştürücü liderler
kaynak alışverişine odaklanan etkileşimsel liderlerin aksine (Bass, 1990), kısa vadeli hedefleri aşan ve
daha üst düzey içsel ihtiyaçlara odaklanan bir amaç sunarlar (Judge ve Piccolo, 2004). Dönüştürücü
liderler takipçilerinin değerlerini, hedeflerini, ihtiyaçlarını ve inançlarını değiştirerek yapılacak olan
işlerde gerekli olan değer, hedef ve ihtiyaçlarla tutarlı hale getirirler (MacKenzie ve Rich, 2001: 116).
İşe yabancılaşma
İşe yabancılaşma kavramı, bireyin yaptığı iş üzerinde özerkliğinin olmamasından ötürü kendisini
yaptığı işin dışında algıladığı bir durumdur (Marx, 1844, 1961; Weber, 1926, 1947). Yaptığı işte
kendini geliştiremediği için işine yabancılaşan çalışan, yaptığı işten tatmin olmaz ve işini sadece
hayatını devam ettirmek için bir araç olarak görür (Kaya ve Serçeoğlu, 2013). Yapılan araştırmalar
çalışanların yaptıkları işe yabancılaşmalarının örgüte olan bağlılıklarını (Tummers ve Den Dulk, 2013),
iş tatminlerini (Turan ve Parsak, 2011) olumsuz, tükenmişliklerini (Powwel, 1994), örgütsel
sinizmlerini (Demir vd., 2018) ve sanal kaytarma davranışlarını (Babadağ, 2018) pozitif yönde
etkilediğini ortaya koymuştur. Çalışanların işe yabancılaşmalarına birçok faktör etki edebilir. Bunlar
kişisel (örneğin, kişinin beklentileri, ihtiyaçları), örgütsel (örneğin, örgüt yapısı, karar alma tarzı,
yönetim tarzı) ve çevresel (örneğin, toplumsal yapı, ekonomik koşullar, başka iş bulabilme imkanları)
nedenler olarak üç başlıkta toplanabilir (Sarros vd., 2012).
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Çalışan sesliliği
Çalışan sesliliği Morrison, (2014: 174) tarafından “çalışanların örgütsel etkinliği artırmaya yönelik iş ile
ilgili fikir, öneri ve endişelerini, iyileştirme veya değişim sağlamak amacıyla uygun önlemleri
alabilecek kişilere gönüllü olarak resmi veya gayri resmi yollarla iletmesi” olarak tanımlanmıştır.
Boxall ve Purcell (2003) ise çalışan sesliliğini, çalışanın doğrudan veya dolaylı olarak örgütsel süreçlere
katkıda bulunabilmelerine olanak sağlayan bir durum olarak tanımlamışlardır. Dyne vd. (2003) ise
çalışan sesliliğini, çalışanın örgütsel değişimle ilgili yapıcı fikir, öneri ve bilgilerini ifade etmesi olarak
tanımlamıştır.
Hipotezler
Dönüştürücü liderler çalışanların sahip oldukları potansiyeli ortaya koymaları için onları
cesaretlendirir ve onlara yaptıkları iş üzerinde kontrol sahibi olmaları için özerklik verirler (MacKenzie
vd., 2001). Dönüştürücü liderlik ile işe yabancılaşma arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar bu iki
kavram arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (Sarros vd., 2002; Hosseinzadeh vd.,
2014; Babadağ ve İşcan, 2017). Bu araştırma sonuçlarına dayanarak aşağıdaki hipotez kurulmuştur:
Hipotez 1: Dönüştürücü liderliğin işe yabancılaşma üzerinde negatif bir etkisi vardır.
McCabe ve Lewin (1992) çalışan sesliliğinin iki şekilde gerçekleşebileceğini savunmuşlardır. Bunlardan
ilki çalışanların iş bağlamındaki şikayetlerini ifade edebilmesidir. İkincisi ise çalışanın örgütün
faydasına olabilecek fikir ve önerilerini kendi isteği ile ifade edebilmesidir. İşe yabancılaşmanın
temellerini atan araştırmacılar (Marx, 1844, 1963; Weber, 1926, 1944; Braverman, 1974) çalışanların
iş üzerindeki kontrollerinin olmamasının işe yabancılaşmalarına neden olacağına, dolayısıyla bu
durum çalışanların işle ilgili fikir ve önerilerini rahatça ifade edememelerine neden olacaktır. Bu
açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:
Hipotez 2: İşe yabancılaşmanın çalışan sesliliği üzerinde negatif bir etkisi vardır.
Dönüştürücü liderlik, işe yabancılaşma ve çalışan sesliliğine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına
dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
Hipotez 3: İşe yabancılaşmanın dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasındaki ilişkide aracı etkisi
vardır.
Dönüştürücü Liderlik

H1

H2
İşe Yabancılaşma

Çalışan Sesliliği

H3
Şekil 1: Araştırma Modeli
Yöntem
Örneklem
Araştırma örneklemini Erzincan ilindeki 15 bankanın 161 çalışanı oluşturmaktadır. Hazırlanan anketler
araştırmacı tarafından banka yöneticilerine dağıtılmış ve bizzat araştırmacı tarafından toplanmıştır.
Toplamda 200 adet dağıtılan anketlerden 183’ü (%91,5) doldurulmuş olarak geri toplanmıştır. Bu
oranın analiz yapılması için yeterli olduğu söylenebilir (Babbie, 2001). Yapılan incelemeler sonucunda
anketlerden 22’si eksik veya hatalı doldurulmalarından ötürü değerlendirmeye dahil edilmemiştir.
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Ölçekler
Araştırmada kullanılan ölçeklere (dönüştürücü liderlik, işe yabancılaşma ve çalışan sesliliği) ilişkin
bilgiler aşağıda verilmiştir. Her bir ölçeğe ilişkin maddeler beşli Likert’e göre 1-kesinlikle katılmıyorum
ile 5-kesinlikle katılıyorum arasında derecelendirilmiştir.
Dönüştürücü liderlik ölçeği: Araştırmada çalışanların dönüştürücü liderlikle ilgili oranlarını elde etmek
için Carless vd. (2000) tarafından geliştirilen “Global Dönüştürücü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek
yedi madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte “Yöneticim işgörenler arasında güven ortamı
kurarak, bağlılığı ve işbirliğini teşvik eder”, “Yöneticimin değerleri açıktır ve söz verdiği şeyleri yapar”
şeklinde ifadeler yer almaktadır.
İşe yabancılaşma ölçeği: Çalışanların işe yabancılaşma seviyelerinin tespit edilmesi için Hirschfeld ve
Field (2000) tarafından geliştirilen 10 maddeli “İşe Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte “Hangi
amaç uğruna çalıştığımı bilemiyorum”, “İş hayatımın çoğu anlamsız aktivitelerle geçmektedir”
şeklinde ifadeler yer almaktadır.
Çalışan sesliliği ölçeği: Çalışanların sesliliklerinin ölçülmesi için Van Dyne ve LePine (1998) tarafından
geliştirilen 6 maddeli ve tek boyutlu “Çalışan Sesliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte “bu işyerinde
işlerin daha iyi yapılabilmesi için amirlerime rahatça fikirlerimi söyleyebiliyorum” ve “bu işyerinde
çalışan arkadaşlarımı işleriyle ilgili problemlerin çözümleri konusunda amirleriyle çekinmeden
konuşmaları konusunda teşvik ederim” şeklinde ifadeler yer almaktadır.
Bulgular
Demografik Özellikler
Katılımcılara ilişkin demografik özellikler (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve çalışma
tecrübesi) Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler
DEĞİŞKEN
Cinsiyet
Medeni Durum
Yaş

Eğitim Durumu

Çalışma Tecrübesi

KATEGORİ
Erkek
Kadın
Evli
Bekâr
25 ve altı
26-35
36-45
45 ve üstü
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıl üstü

FREKANS
95
66
114
46
17
89
49
6
21
19
111
10
6
58
46
51

(%)
59
41
70,8
28,6
10,6
55,3
30,4
3,7
13
11,8
68,9
6,2
3,7
36
28,6
31,7

Güvenirlik Analizi
Ölçekler arasındaki tutarlılığın ölçülmesine yönelik olarak her bir ölçeğe güvenirlik analizi yapılmıştır.
Yedi maddeden oluşan dönüştürücü liderlik ölçeğine yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin
Cronbach Alpha (CA) değeri 0.912 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada aracı değişken olan 10
maddeli işe yabancılaşma ölçeğine ait CA değeri 0.857 olarak bulunmuştur. Son olarak araştırmada
bağımlı değişken olan altı maddeli örgütsel seslilik ölçeğine ilişkin CA değeri 0.839 olarak
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bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırma ölçeklerinin içsel tutarlılıklarının yüksek olduğu
söylenebilir (Tavakol ve Dennick, 2011).
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Araştırmada dönüştürücü liderlik, işe yabancılaşma ve çalışan sesliliği ölçeklerinin banka
çalışanlarından elde edilen verilerle doğrulanıp doğrulanmadıklarının tespit edilmesi için Amos
programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Her bir ölçeğe ilişkin DFA modeli ve
modele ilişkin uyum iyiliği değerleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca yapılan doğrulayıcı faktör analizleri ve
test edilen ölçüm modelinin elde edilen verilerle desteklenip desteklenmediğine ilişkin incelenecek
olan uyum iyiliği indekslerinde Tablo 2’deki değerler referans alınmıştır (Hooper vd., 2008).
Tablo 2: Uyum İyiliği İndeksleri
Uyum Ölçüsü

İdeal Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

0≤ X²/sd≤2

2< X²/sd≤5

RMSEA≤0.05

RMSEA≤0.08

0.95≤CFI

0.90≤CFI

SRMR<0.05

SRMR<0.05

GFI

0.95≤GFI

0.90≤GFI

NFI

0,95≤NFI

0.90≤NFI

CMIN/DF
RMSEA
CFI
SRMR

Şekil 2: Dönüştürücü Liderlik DFA
Uyum iyiliği değerleri: χ2=20.498, df=14, χ2/DF= 1.464, RMSEA= 0.054, CFI=0.992, SRMR=0.034,
GFI=0.962, NFI=0.976
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Şekil 3: İşe Yabancılaşma DFA
Uyum iyiliği değerleri: χ2=64.744, df=31, χ2/DF= 2.089, RMSEA= 0.076, CFI=0.977, SRMR=0.029,
GFI=0.923, NFI=0.957

Şekil 4: Çalışan Sesliliği DFA
Uyum iyiliği değerleri: χ2=12.777, df=9, χ2/DF= 1.420, RMSEA= 0.051, CFI=0.995, SRMR=0.022,
GFI=0.974, NFI=0.984
Dönüştürücü liderlik, işe yabancılaşma ve çalışan sesliliği değişkenlerine yapılan DFA sonuçları
incelendiğinde ölçeklere ilişkin uyum iyiliği değerlerinin yeterli seviyede oldukları, dolayısıyla
ölçeklerin özgün yapılarının elde edilen veriler ile doğrulandığı söylenebilir.
Araştırmada kullanılan değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığı basit korelasyon analizi ile
test edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Değişkenlere İlişkin ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri
Ölçekler

Ortalama

Std. Sapma

1

Dönüştürücü Liderlik

3.36

0.949

(,91)

İşe Yabancılaşma

2.64

1.068

,709**

Çalışan Sesliliği

3,.39

0.975

,631**

2

3

(,85)
-,629**

(,83)
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**p<.01, Parantez içindeki değerler Cronbach Alpha değerleridir.
Analiz sonuçları incelendiğinde dönüştürücü liderlik ile işe yabancılaşma arasında negatif (r= -.709,
pz.01) çalışan sesliliği ile pozitif (r= .631, pz.01) yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca
işe yabancılaşma ile çalışan sesliliği arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (r=-.629, p<.01).
Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için AMOS programı kullanılmıştır. Yapılan analize ilişkin veriler
aşağıda yer almaktadır.

Şekil 5: Araştırma Modeli
Uyum iyiliği değerleri: χ2=281.060, df=222, χ2/DF= 1.266, RMSEA= 0.041, CFI=0.982, SRMR=0.0406,
GFI=0.871, NFI=0.922.
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Tablo 4: Yapısal Model Analiz Sonuçları
Sonuç Değişkenleri
Tahmin Değişkenleri

İşe Yabancılaşma

Çalışan Sesliliği

β

SH

β

SH

Dönüştürücü Liderlik
(toplam etki)

-

-

0,671

0.081

R²

-

-

0.45

Dönüştürücü Liderlik

-.755

0.09

R²

.57

Dönüştürücü Liderlik
(doğrudan etki)

.387

.105

İşe Yabancılaşma

-.382

.096

R²

.51

Dolaylı etki

.383 (0.161,
0.417)

p<.01, SH=Standart Hata, Parantez içindeki değerler en düşük ve en yüksek güven aralıkları,
Bootstrap yeniden örnekleme 5000.
Tablo 4’te araştırma hipotezlerine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi dönüştürücü
liderlik ile işe yabancılaşma arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır (β = -0.755, S.H. = 0.09, p
< 0.01). Bu sonuca dayanarak Hipotez 1’in desteklendiği söylenebilir. İşe yabancılaşma ile çalışan
sesliliğine ilişkin sonuçlar Hipotez 2’nin desteklendiği yönündedir. Diğer bir ifade ile işe yabancılaşma
ile çalışan sesliliği arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır (β = -0.382, S.H. = 0.096, p < 0.01).
Son olarak, dönüştürücü liderliğin çalışan sesliliği üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın aracı
etkisinin olduğu yönündeki Hipotez 3’e ait sonuçlar incelendiğinde bu hipotezin desteklendiği
görülmüştür. Diğer bir anlatımla dönüştürücü liderliğin çalışan sesliliği üzerinde doğrudan etkisinin
yanında (β = 0.387, S.H. = 0.105, p < 0.01) işe yabancılaşma aracılığı ile aktarılan dolaylı bir etkisi
vardır (β = 0.383,0.161, 0.417).
SONUÇ
Bu çalışma dönüştürücü liderliğin çalışanların seslilik davranışları üzerindeki etkisini anlamak için
çalışanların işlerine yabancılaşmalarının etkisinin dahil edildiği alternatif bir model sunarak çalışan
sesliliği kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Böylece dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği
arasındaki ilişkiyi araştıran önceki çalışmalara (Detert ve Burris, 2007; Li ve Wu, 2015; Duan vd., 2017;
Wang vd., 2019; Luthfyrakhman, 2017; Yuanyi, 2011; Yan, 2018) katkıda bulunmuştur.
Yapılan analizler sonucunda araştırma hipotezlerinin tamamı (Hipotez 1, 2, ve 3) desteklenmiştir. Bu
sonuçlara göre örgütlerde çalışanlara liderlik yapan kişilerin dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip
olmaları sayesinde çalışanların yaptıkları işe yabancılaşmaları azaltılabilir (Hipotez 1). Dönüştürücü
liderler çalışanlara yaptıkları iş üzerinde özerklik veren, onları alınan kararlara dahil eden, onlara
kendilerini geliştirebilmeleri için fırsat ve imkanlar veren kişilerdir (Sarros vd., 2002). Çalışanların işe
yabancılaşmalarının azaltılabilmesi için yöneticilerin dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip olmaları
yönünde desteklenmeleri ve güçlendirilmeleri gerekir. Dönüştürücü liderler, bireylerin çalışma
ortamlarında daha üretken olmalarına katkı yaparlar ve bireysel değerlere ve yüksek amaç duygusuna
hitap ederek çalışanların işe yabancılaşmalarını azaltabilirler.
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Çalışanların işe yabancılaşma seviyeleri arttıkça seslilikleri azalır (Hipotez 2). Çalışanın yaptığı iş
üzerinde gücünün olmadığı hissine sahip olması işe yabancılaştığının göstergelerinden birisidir
(Tummers ve Den Dulk, 2013). Çalışanın yaptığı iş üzerindeki özerkliğinin olmaması fikir ve önerilerini
açıkça ifade edememesine neden olur. Çalışanın yaptığı işin anlamsız olduğunu veya yaptığı işin örgüt
tarafından önemsiz göründüğü hissinde olması da aynı şekilde sesliliklerinin azalmasına neden
olabilir. Çalışanın işine yabancılaşmasından ötürü fikir ve önerilerini örgütün üst kademeleri ile
paylaşmak istememesi açık kapı politikası, cezalandırma yerine ödüllendirme mekanizması, hizmet içi
eğitim programları gibi bir takım uygulamalar sayesinde çözülebilir.
Dönüştürücü liderler çalışanların işe yabancılaşmalarını azaltarak seslilik davranışlarını artırabilirler
(Hipotez 3). Bu sonuç dönüştürücü liderliğin çalışanların seslilik davranışları üzerindeki etkisinde
başka faktörlerin de etkili olabileceğini iddia eden çalışmaları desteklemektedir (Wang vd., 2019;
Duan vd., 2017). Dönüştürücü liderler çalışanların fikir, öneri ve şikayetlerini rahatlıkla ifade
edebilmeleri için, onların yaptıkları iş üzerindeki kontrollerini artırarak, yaptıkları işin ve kendilerinin
kurum için önemli olduğunu hissettirerek başarabilirler. Liderleri tarafından yaptıkları iş değerli
görülen ve saygı duyulan çalışanların işe yabancılaşmaları azalacak ve böylece özgüvenleri artacağı
için çalışanın örgütsel gelişime katkı yapacak fikir ve önerilerini üst yönetimle paylaşma olasılığı
artacaktır.
Kısıtlılıklar
Araştırmanın birinci kısıtı verilerin tek bir yöntemle (anket) tek zamanda toplanmış olması ve verilerin
çalışanın kendi inançları, tutumları ve algılarını içeren veriler (self-reported) olmasından ötürü ortak
yöntem varyansı hatasının olma olasılığıdır (Podsakoff vd., 2003). Gelecekte yapılacak çalışmalar
bağımlı, bağımsız ve aracı değişkenlere ilişkin verileri farklı kaynaklar kullanarak farklı zamanlarda
elde ederek ortak yöntem varyansı sorununu çözebilirler. Çalışmanın ikinci kısıtı araştırma verilerinin
sadece banka çalışanlarından toplanmış olmasından ötürü sonuçların diğer sektörlere
genellenememesidir. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar farklı sektörlerdeki çalışanlardan farklı
sonuçlar elde edebilirler. Üçüncü kısıt araştırmada çalışan sesliliğine etki eden faktörler (dönüştürücü
liderlik ve işe yabancılaşma) ortaya konmuş olmasına rağmen çalışan sesliliğine ilişkin sonuç veya
sonuçların yer almamasıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalar ilave olarak çalışan sesliliğinin bir takım
örgütsel çıktılar (örneğin; performans, motivasyon, örgütsel bağlılık, iş tatmini) üzerindeki etkilerini
de modele dahil ederek daha açık sonuçlara ulaşabilirler.
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Ülkelerin Temel İnsani Gelişmişlik Göstergeleri ile Finansal Gelişmişlik İlişkisi: Gelişen Ülkeler
Üzerine Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF
İşletme Bölümü

Özet
Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişmişlik ile insani gelişmişliğin sağlık ve refah
boyutlarını temsil eden göstergeler arasındaki ilişki incelenmiştir. Burada amaç, ülkelerin finansal
yönden gelişimlerinin toplumların temel insani gelişmişlik düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığının
tespit edilmesinin yanı sıra insani gelişmişlik göstergelerinin finansal gelişme üzerinde etkili olup
olmadığının tespit edilmesidir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, gelişmekte olan ülkelerden elde
edilen veriler kullanılarak finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasındaki ilişki ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Çalışmada ülkelerin finansal gelişmişlik düzeyleri, geliştirilen finansal gelişmişlik endeksi
ile ölçülmüştür. Söz konusu endeks M3/GSYİH, özel sektör kredileri/GSYiH ve bankalardan özel
sektöre sağlanan krediler/GSYİH oranları kullanılarak hesaplanmıştır. İnsani gelişmişlik endeksi ise
çeşitli sağlık göstergeleri ile kişi başına GSMH dikkate alınarak hesaplanmıştır. Veriler 1970-2016
dönemi yıllık verileri kapsamaktadır. Çalışmada Pedroni ve Kao eşbütünleşme analizleri ve
Dumitrescu & Hurlin panel nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre her iki
değişken arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasında çift yönlü bir
nedensellik görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik, Finansal Gelişmişlik, Panel Eşbütünleşme, Panel Nedensellik
The Relationship Between Basic Human Development Indicators and Financial Development of
Countries: An Application on Developing Countries
Abstract
In this study, the relationship between financial development and human development in health and
welfare dimensions of developing countries is examined. The aim of this study is to determine
whether the financial developments of the countries have an effect on the basic human
development of the individuals and whether human development indicators have an effect on the
financial development. In this study, the relationship between financial development and human
development has been tried to be revealed by using data obtained from developing countries.
Financial development levels of the countries were measured with the developed financial
development index. The index is calculated by using M3 / GDP, private sector loans / GDP and loans
to banks from private sector / GDP ratios. Human development index is calculated by considering
various health indicators and GNP per capita. The data includes annual data for the period 19702016. Pedroni and Kao cointegration analysis and Dumitrescu & Hurlin panel causality analysis were
performed in the study. According to the results of the study, cointegration relationship was
determined between the two variables. There is also a two-way causality between the variables.
Keywords: Human Development, Financial Development, Panel Cointegration, Panel Causality
GİRİŞ
Literatüre bakıldığında, toplumların sadece maddi anlamda refah düzeylerinin artmasının insani
gelişim göstergesi olarak kabul edildiği çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Bununla birlikte
gelişme kavramı dar kapsamda ekonomik anlamda gelişmeyi temsil etsede 1990 yılından itibaren
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Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmaya başlanan, “İnsani Gelişmişlik Raporu”na göre gelişme,
insan faktörünü de içine alarak bireylerin yaşam düzeylerinde gerçekleştirilen iyileşme şeklinde
tanımlanmaktadır (Kaya, 2017). Diğer yandan literatürde insani gelişmenin sadece ekonomik gelişme
ile tanımlanmasına yönelik varsayımların kavramsal sorunlarına dikkat çeken çalışmalar da yer
almaktadır. Stanton (2007) ülkelerin gelişmişlik göstergesi olarak dikkate alınan milli gelir
hesaplamalarının sadece parasal aktarımları kaydettiğini, toplumların yararına olan ürün ve
hizmetleri, nükleer silahlar gibi tehlikeli ürünler ile eşdeğer hale getirdiğini ve aslında bu tip
üretimlerin aslında sosyal refahı düşürdüğünü, petrol ürünleri nedeniyle yaşanan çevre kirliklerini
temizleme maliyetleri gibi unsurları içerdiğini, doğal kaynakları serbest ve sınırsız mallar olarak
dikkate aldığını, boş vakitlere değer vermediğini, özgürlük ve insan haklarını ve toplum içindeki gelir
dağılımını görmezden geldiğini belirterek eleştirmiştir (Aktaran: Stanton, 2007). Filippidis ve
Katrakilidis (2015), insani gelişmenin bir ülkenin kalkınmasının sağlık, bilgi ve kalkınma (GSYİH) olmak
üzere üç temel boyutuna ait ortalama başarıları ölçtüğünü ve bu nedenle, literatürde standart bir
gelişmişlik ölçütü olarak yaygın bir uygulama alanı bulan kişi başına düşen GSYİH değişkeninden daha
geniş bir kavramı temsil ettiğini belirtmektedirler.
Finansal gelişmişlik, ekonomik sistem içerisinde oluşturulan birikimlerin yatırımlara etkili şekilde
yönlendirilmesinde oynadığı role göre belirlenir (Güneş, 2013). İnsan sermayesinin finansal kalkınma
üzerinde olumlu etkisi bilgi asimetrisinin azalması nedeniyledir (Satrovic, 2017). Finansal gelişmenin,
bilgi asimetrisi ve fiyatlama riskini azaltmadaki rolleri ekonomik büyüme açısından önemlidir
(Murinde, 2012). Faiz oranları, yatırım, tasarruf ve krediler makroekonomik büyümeyi
nitelendirdikleri için insani gelişmede önemli bir rol oynamaktadırlar (Simplice, 2011). Finansman
kaynaklarına erişim, risk ve işlem maliyetleri nedeniyle çoğu durumda zor bir süreci gerektirirken,
bunun insani gelişim açısından da sonuçları söz konusudur. Finansal kaynaklara erişim ve finansman
sağlama kolaylığı, toplumda girişimciliği kolaylaştırıp ve risk yönetme kapasitesini artırarak
kalkınmaya katkıda bulunabilir (Pischke, 1997). Aynı zamanda bir finansal sistem içerisindeki etkin
kaynak dağılımının; inovasyon, üretken yatırım ve insan refahını arttırıcı etkileri görülür (Pischke,
1997).
Her ne kadar ülkelerin finansal ve ekonomik gelişmişlikleri arasındaki ilişkiler akademik anlamda çok
sayıda çalışmaya konu olsa da ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin GSYİH dışında, insani yaşam
standartları daha fazla dikkate alınmak suretiyle finansal gelişmişlik düzeyleri ile ilişkisinin incelendiği
çalışmalara pek fazla rastlanmamaktadır. Bu çalışma, gelişmekte olan ülkeler arasından verilerine
eksiksiz bir şekilde ulaşılabilen 15 ülkenin verilerini baz alarak finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik
arasındaki ilişkiyi Temel Bileşenler Analizi, Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik analizleri ile
incelemektedir. Burada amaç uzun ve kısa vadeli ilişkilerin ve yönünün belirlenmesidir. Bu kapsamda
T.C. Merkez Bankası, Dünya Bankası, OECD ve ülkelerin hisse senedi piyasalarından elde edilen veriler
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 1970-2016 dönemi yıllık verilerini kapsamaktadır.
Çalışmaya dahil edilen ülkeler Afrika, Arjantin, Brezilya, Ekvator, Hindistan, İran, Kenya, Kore,
Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye ve Uruguay’dır.
1.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Akademik anlamda, ülkelerin finansal ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki dinamik, doğrusal
ve asimetrik ilişkilerin ortaya konulması amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte,
ülkelerin insani gelişmişlik düzeylerinin GSYİH dışında farklı boyutlarının da ele alındığı ve finansal
gelişme ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar sınırlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda insani gelişim
göstergesi olarak Birleşmiş Milletler’in 1990 yılından itibaren yayınlamaya başladığı İnsani Gelişme
Endeksi verileri kullanılmaktadır. Ancak söz konusu veriler yıllık bazda ve az sayıda olduğundan,
yapılan analizler sağlıklı sonuçlar verememektedir.
Finansal gelişme ile sosyal refahın ve gelişmenin bir ölçüsü kabul edilen ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin araştırılması Schumpeter (1911)’e kadar uzanmaktadır (Hayaloğlu, 2015). King ve Levine
(1993) finansal ve ekonomik gelişme göstergeleri ilişkisini 1960-1989 yılları arasını dikkate alarak
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incelemişler ve finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Bu iki değişken arasındaki ilişkiye değinen bir başka araştırmacı olan Levine (1997)
değişkenler arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğundan bahsetmektedir. Levine (1997) ülkelerin
sermaye birikimleri ile teknolojik gelişimlerinin finansal sistem tarafından teşvik edildiğini ve bu
durumun ekonomik kalkınmayı olumlu etkilediğini belirtmektedir.
Aslan ve Küçükaksoy (2006) çalışmalarındada, Türkiye’de finansal ve ekonomik gelişme arasındaki
nedensellik ilişkisini 1970-2004 yılları arasını baz alarak incelenmişlerdir. Çalışmanın sonuçları finansal
ve ekonomik büyüme ilişkisinin nedensellik yönünün finansal gelişmişlikten ekonomik büyümeye
doğru olduğunu göstermiş ve bu nedenle büyüme hipotezlerinden arz öncüllü büyüme hipotezinin
desteklendiği görülmüştür.
Demir, Öztürk ve Albeni (2007) 1995–2005 yılları arası için Türkiye’de bankacılık sistemi ve hisse
senedi piyasası ile ekonomik büyüme ilişkilerini inceledikleri çalışmalarında, piyasaları bankalar ve
hisse senetleri aracılığı ile finanslamanın ekonomik gelişimi artırabileceğini belirtmektedirler.
Nişanci, Karabiyik ve Uçar (2011) çalışmalarında D8 ülkelerinde ekonomik ve finansal gelişim
etkileşimini panel veri analiz yöntemi kullanarak incelemişler ve finansal sistem içerisinde kullanılan
finansal enstrümanların ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmaları üzerinde olumlu ve anlamlı bir
etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.
Aslan ve Korap (2011), Türkiye örnekleminde ve incelenen dönemlerde, finansal gelişme ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler kullanılması durumunda farklı şekilleneceğini
belirtmektedirler. Araştırmacıların ulaştıkları sonuçlara göre, finansal gelişme ile ekonomik büyüme
uzun dönemli bir ilişki içerisindedir. Ancak nedensel ilişkinin yönü, analizde kullanılan finansal
gelişmişlik ölçütleri bağlamında değişmektedir.
Güneş (2013), tarafından yapılan ve 1988 ve 2009 dönemini kapsayan bir başka çalışmada finansal
gelişmen ile büyüme arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Bununla birlikte ekonomik büyüme ile
finansal piyasalarda çalışanların toplam işgücü içerisindeki payı artmaktadır. Ancak büyüme,
M2Y/GNP oranını etkilememektedir.
Mercan ve Peker (2013), 1992-2010 dönemi aylık verilerini kullanarak yaptıkları çalışmalarının
sonuçlarına göre finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde anlamlı
ilişkiler tespit edilmiştir.
Aydın, Ak ve Altıntaş, (2014), Türkiye’de iktisadi büyüme ile finansal gelişme arasındaki nedensellik
ilişkisinin yönünü tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarında 1988-2012 dönemine ait yıllık veriler
kullanılarak Toda-Yamamoto testi uygulanmıştır. Bulgular, nedensellik ilişkisinin finansal gelişmeden
büyümeye doğru olduğunu ortaya koymaktadır.
Hayaloğlu (2015) kırılgan beşli ülkelerinde finansal gelişmişliğin ekonomi üzerindeki etkisini araştırdığı
çalışmasında 1990-2012 dönemi için finansal gelişmişlik ve ekonomi arasında olumlu bir ilişki tespit
etmiştir.
Contuk ve Güngör (2016), çalışmalarında 1998- 2014 dönemi için daha çok ekonomik büyümeden
finansal gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.
Temelli ve Şahin (2018), APEC ülkelerinde 1990-2014 dönemi için finansal gelişme ve ekonomik
büyüme ilişkisini araştırmışlar ve değişkenler arasında eşbütünleşme ve karşılıklı bir nedensellik tespit
etmişlerdir.
Ülkelerin finansal açıdan gelişimlerinin ve ekonomik büyüme düzeylerinin birlikte ele alındığı
çalışmalara nispeten sayıca daha az olan ülkelerin finansal ve insani gelişmişlik düzeyleri etkileşimi
konusu üzerine hazırlanmış çalışmalardan bazıları ise aşağıda özetlenmiştir:
Ranis, Stewart ve Ramirez (2000) sağlık ve eğitimdeki kamu harcamalarının, özellikle ekonomik
büyümeden insani gelişmeye doğru olan zincirde önemli olduğunu ve iki yönlü anlamlı bir ilişki
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bulunduğunu, insani gelişmeden ekonomik büyümeye doğru olan zincirde ise önemli olan unsurların
yatırım oranı ve gelir dağılımı olduğunu belirtmektedirler.
Akhmat, Zaman ve Shukui (2014), Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (SAARC) ülkelerinden
Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka örnekleminde iktisadi büyüme, finansal gelişim ve
insanı gelişim ilişkilerini araştırmışlardır. Sonuçlara göre SAARC bölgesinde finansal gelişme ve
ekonomik büyüme ile insani gelişme arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusudur.
Gri ve Sehrawat (2014), 1980-2012 yılları arasındaki yıllık verileri kullanarak Hindistan'daki finansal
kalkınma göstergeleri ve insani gelişme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Uzun dönemli ilişki ve kısa
dönem dinamikleri ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanarak incelenmiştir. Finansal gelişmeyi ölçmek
için bu çalışmada üç vekil değişken kullanılmıştır: Birincisi, özel sector kredilerinin GSYH' ya oranı,
ikincisi bankacılık sektörü tarafından sağlanan kredilerin GSYİH içindeki payı ve geniş para arzının
GSYİH’ya oranı. Finansal gelişme göstergelerinin insani gelişim üzerindeki etkisini incelemek için
Granger nedensellik testi ve varyans ayrıştırma teknikleri de kullanılmıştır. Sonuçlar değişkenler
arasında uzun süreli bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır. Granger nedensellik sonuçları, tek yönlü
nedenselliğin finansal gelişim göstergelerinden insani gelişim endeksine doğru olduğunu
göstermektedir. Varyans ayrıştırması analizi, tüm finansal göstergeler arasında, geniş para arzının
(M3) Hindistan'daki insani gelişmedeki değişikliklere en fazla katkısı olan gösterge olduğunu
göstermektedir.
Filippidis ve Katrakilidis (2015), çalışmalarında 1985-2008 döneminde 52 gelişmekte olan ekonominin
verilerini kullanarak, ekonomik gelişmenin erken ve gelişmekte olan aşamalarında finansal
kalkınmada kurumların ve insani gelişmenin rolünü incelemeyi amaçlamışlardır. Özellikle finans
kuruluşları arasındaki daha kapsamlı bir değerlendirme sağlamak için kurumları ekonomik, politik ve
sosyal olarak ayrıştırmışlardır. Çalışmaların sonuçlarına göre kurumsal kalite, bankacılık sektörü
gelişim düzeyindeki uluslararası farklılıkları açıklayabilir. Ekonomik kurumlar ve insani gelişme
bankacılık sektörü gelişimi için son derece önemlidir. Yasal sistem, ekonomik kurumların baskın
boyutudur. İktisadi kurumların birleştirilmiş reformları, ayrı kurumsal reformlardan daha fazla önem
taşır.
Kaya (2017), finansal piyasalardaki gelişmelerin insani gelişmişlik üzerine etkisini belirlemeye
çalışmıştır. Bu amaçla, finansal piyasalardaki gelişmeleri temsilen Borsa İstanbul 100 Endeksi (BİST)
büyüme oranının ve insani gelişmişlik düzeyini temsilen ise İnsani Gelişme Endekinin (İGE), 1986-2015
dönemini kapsayan yıllık verileriyle zaman serisi analizleri yapılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun
dönemli ilişkinin varlığını tespit etmek için Johansen- Juselius Eşbütünleşme testi, nedenselliğin
belirlenmesi için ise Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Analiz sonucunda değişkenlerin uzun
dönemde birlikte hareket ettikleri ve İGE endeksinin BIST endeksinin bir nedeni olduğu belirlenmiştir.
Kuloğlu ve Ecevit (2017), 1991-2014 dönemi için sağlık ve finansal değişkenler arasındaki nedensellik
ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmalarının sonuçlarına göre sağlık gelişim endeksinin finansal gelişme
endeksinin bir granger nedenidir. Sağlık değişkenleri uzun dönemde alt finansal değişkenleri
etkilemektedir. Gelir düzeyi ise sağlık göstergelerini doğrudan etkilememektedir. Bununla birlikte
gelir göstergesi, finansal alt değişkenler aracılığıyla sağlık göstergelerini dolaylı olarak etkilemektedir.
Satrovic (2017), ARDL yaklaşımını kullanarak 1986-2015 dönemi için Türkiye'deki finansal kalkınma ve
insan sermayesi arasındaki uzun dönemli ve kısa süreli ilişkiyi incelemiştir. Finansal gelişme iki vekil
değişken kullanılarak ölçülmüştür: geniş para (GSYH'nin yüzdesi) ve likit borçlar (GSYİH'nin% 'si). Elde
edilen sonuçlar, hem kısa hem de uzun vadede insan sermayesinin geniş para (GSYH'nin%) ve likit
borçlar (GSYH'nin yüzdesi) üzerindeki önemli ve olumlu etkisini göstermiştir. Pesaran / Shin / Smith
ARDL sınır testi ise uzun süreli bir ilişkinin varlığını doğrulamıştır.

151

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey

2.VERİ VE YÖNTEM
2.1.Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Bu çalışmada Dünya Bankası ve OECD’den elde edilebilen veriler bağlamında insani gelişmenin farklı
boyutlarını temsilen Doğumda Yaşam Beklentisi, 5 Yaş altı ölüm oranı, Kişi Başına Düşen Milli Gelir
değişkenleri kullanılarak her ülke için temel bileşenler analizi ile insani gelişme endeksi
hesaplanmıştır. Bir başka önemli insani gelişme göstergesi olarak kabul edilen ülkelerin eğitim ile ilgili
göstergeleri, bu çalışmaya konu olan ülkeler bazında yeterli ve düzenli bir şekilde elde
edilemediğinden, çalışmaya dahil edilememiştir. Veriler 1970-2016 dönemini kapsamaktadır.
Çalışmaya konu olan ülkeler Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Ekvator, Hindistan, İran, Kenya, Kore,
Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye ve Uruguay’dır.
Literatürde finansal gelişmişlik düzeyinin ölçülmesi amacıyla farklı değişkenlerin kullanıldığı
görülmektedir. Türkiye’de yapılmış bazı çalışmalarda kullanılan ve finansal gelişmişlik düzeyini ölçen
değişkenlerin bir özeti Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1: Finansal Gelişmişlik Değişkenleri, Veri Dönemleri ve Analiz Yöntemleri
Finanansal Gelişmişlik
Veri
Değişkeni
Dönemleri
İnançlı, Altıntaş ve Özel
sektöre
verilen 1997-2014
İnal (2016)
krediler
Yıllık Veri
Yazarlar

Aslan
ve
Küçükaksoy (2006)
Sağlam ve Sönmez
(2017)

Ak, Altıntaş
Şimşek (2016)

ve

Çeştepe ve Yıldırım
(2016)

Özcan
(2011)

ve

Ari

Katırcıoğlu
ve
Taşpınar (2017)

Özel sektör kredi hacmi
büyüklüğü
Banka likit rezervleri/
GSYH, özel sektör yurtiçi
kredileri/
GSYH,
özel
sektöre verilen yurtiçi
kredilerİ/GSYH,
faiz
yayılması / GSYH ve
M2/GSYH
Geniş tanımlı para arzı,
sermaye piyasasında işlem
yapan firmaların piyasa
değerlerinin
toplamının
gayrisafi yurtiçi hasılaya
oranı,
özel
sektöre
aktarılan
krediler,
Borsadaki işlem hacminin
GSYİH’ya oranı
M1/GSYİH,
M2/GSYİH,
bankacılık
sektörü
tarafından verilen toplam
krediler/GSYİH, özel sektör
bankaları
tarafından
verilen krediler/GSYİH
Mevduat, kalkınma ve
yatırım
bankaları
tarafından özel sektöre
sağlanan kredi hacmi
Bankacılık sektörü yurtiçi
kredileri, özel sektöre
sağlanan yurtiçi krediler,
geniş para arzı, ticari banka
varlıklarının
merkez
bankası varlıkları ve ticari
banka varlıkları toplamına
oranı ve likit borçlar.

1970-2004
yıllık veri
2001-2014
Yıllık Veri

Yöntem
Westerlund ve Edgerton Panel
Eş-bütünleşme Testi, Delta
Testi
Granger Nedensellik
Temel Bileşenler Analizi,
Durbin-Hausman Westerlund
eş-bütünleşme, Hurlin ve
Dumetriscu
(2012)
panel
nedensellik, Pesaran Ortak
İlişkili Etkiler Modeli

1989-2011
yıllık veri

Toda-Yamamoto
Temel Bileşenler Analizi

1986:1-2015:3

VEC modeli tahmini, Granger
nedensellik Toda-Yamamoto,
Temel Bileşenler

1998:Q12009:Q4

VAR Granger
Analizleri

1960-2010
yıllık veri

Temel bileşenler analizi, Maki
eşbütünleşme ve Granger
nedensellik

Nedensellik

Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan hareketle finansal gelişmişliğin ölçüsü olarak geniş para
arzının (M3) GSYİH' ya oranı ve özel sektör kredilerinin GSYiH' ya oranı kullanılmıştır. Geniş para arzı,
genel finansal derinliği veya ekonominin para kazanma düzeyini temsil eder. Özel sektör kredileri ise
ticari bankaların ve diğer mevduat kuruluşlarının temel işlevleri olan finansal aracılık faaliyetlerini
temsil etmektedir. Çalışmada bu iki değişken ile her ülke için temel bileşenler analizi ile finansal
gelişmişlik endeksi oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde verilerin logaritmik değerleri kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 2’ de özetlenmiştir.
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Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Değişken
Özel Sektöre
Sağlanan
Krediler
Geniş Para
Arzı (M3)
Doğumda
Yaşam
Beklentisi
5 Yaş altı
ölüm oranı
Kişi Başına
Gayri Safi
Milli Hasıla

Açıklama
Finansal kurumlar tarafından özel sektöre sağlanan yurtiçi
krediler, özsermaye dışı menkul kıymet alımları, ticari krediler ve
diğer geri ödeme talebinde bulunulan hesaplar.
M1 en dar para arzı tanımı olup dolaşımdaki para ve vadesiz
mevduatlardan oluşmaktadır. Geniş para arzı M3 ise M1'e vadeli
mevduatlar, repodan sağlanan fonlar, para piyasası fonları ve
vadesi 2 yıla kadar olan ihraç edilen menkul kıymetler eklenerek
elde edilmektedir.
Doğumda yaşam beklentisi, bireyin hayatta kaldığı ortalama süre
veya uzun ve sağlıklı bir yaşam olarak ifade edilmektedir (UNDP,
2016; Bilas vd., 2014: 1)
1000 canlı doğumda, doğum zamanı ile tam olarak 5 yaş
arasındaki ölme olasılığı şeklinde ifade edilir (UNICEF, 2018).
Bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olan kişilerin 1 yıl
içerisinde ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin bir para birimi
açısından değerinin tplam nüfusa bölünmesi ile hesaplanır.

Veri Kaynağı
Dünya
Bankası,
(2018)
Dünya
Bankası,
(2018)
Dünya
Bankası,
(2018)
Dünya
Bankası,
(2018)
Dünya
Bankası,
(2018)

2.2.Temel Bileşenler Analizi
Temel bileşenler analizinin (TBA) diğer adı Karhunen-Loeve metodudur. TBA bir değişkenler setinin
varyans-kovaryans yapısını, bu değişkenlerin doğrusal birleşimleri vasıtasıyla açıklayarak, boyut
indirgenmesi ve yorumlanmasını sağlayan, çok değişkenli bir istatistik yöntemidir (Yıldız, Çamurcu ve
Doğan, 2010). TBA yöntemi, verilerin sahip oldukları farklılıkları en iyi şekilde yakalayacak yeni bir
boyut takımının bulunmasıdır (Yıldız, Çamurcu ve Doğan, 2010). TBA bir boyut azaltma işlemi olarak
bir dizi çok sayıda değişkenlerden bazılarının aynı yapı içerisinde birbirleriyle ilişkili olan değişkenler
olduğuna inanılıyorsa kullanılır (Şengöz ve Özdemir, 2016).
Yapılan temel bileşenler analizinde KMO değerleri genel olarak 0,50’nin üzerinde çıkmıştır. Analiz
sonucunda genel olarak tek bir bileşen ortaya çıkmış ve regresyon yöntemine göre oluşan faktör
skorları, ilgili değişkenin zaman serisi verileri olarak analize dahil edilmiştir. Bazı ülkelere ilişkin temel
bileşenler analizi sonuçları aşağıda verilmiştir. Tablo 3’te örnek olarak Ekvator finans verilerine ilişkin
temel bileşenler analizi sonuçları görülmektedir.
Tablo 3: Ekvator Finans Verilerine Göre Temel Bileşenler Analizi
Başlangıç Özdeğerler

Bileşen

1
2
3

Toplam

2,770
,223
,008

Açıklanan
Varyans %

92,320
7,426
,254

Temel Bileşenler Analizine Uygunluk

Açıklanan
Varyans
(Kümülatif) %

KaiserMeyerOlkin
Değeri

92,320
99,746
100,000

,695

Bartlett Küresellik Testi
𝜒2

p-değeri

236,730

0,000

Temel bileşenler analizi ile bileşen yük değerleri dikkate alınarak geliştirilen Ekvator finansal
gelişmişlik endeksi aşağıdaki gibidir:
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FINANCE = Bankalar tarafından özel sektöre sağlanan krediler/ GSYİH’ya oranı*0,983 + Özel Sektöre
sağlanan kredilerin GSYİH’ya oranı*0,979 + Genis Para Arzı*0,919
Tablo 4’te ise örnek olarak Pakistan insani gelişmişlik verilerine ilişkin temel bileşenler analizi
sonuçları görülmektedir.
Tablo 4: Pakistan İnsani Gelişmişlik Verilerine Göre Temel Bileşenler Analizi
Başlangıç Özdeğerler

Bileşen

Toplam

Açıklanan
Varyans %

Temel Bileşenler Analizine Uygunluk

Açıklanan
Varyans
(Kümülatif) %

1

2,812

93,720

93,720

2

,187

6,223

99,943

3

,002

,057

100,000

KaiserMeyerOlkin
Değeri

,621

Bartlett Küresellik Testi
𝜒2

p-değeri

309,610

,000

Temel bileşenler analizi ile bileşen yük değerleri dikkate alınarak geliştirilen Pakistan insani gelişmişlik
endeksi aşağıdaki gibidir:
HUMAN = Beş Yaş Altı Ölüm Oranı*-0,988 + Doğumda Yaşam Beklentisi*0,982 + Gayri Safi Milli
Hasıla*0,934
2.3.Panel Birim Kök Testleri
Çalışmada daha sonra finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik endeksi serilerine ilişkin panel birim kök
testleri gerçekleştirilmiştir. Zaman serisi analizlerinde eşbütünleşme testleri yapılmadan önce, tüm
değişkenlerin aynı zaman serisi özelliklerine sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Seriler düzey
değerlerinde birim köke sahip olmalı ve birinci dereceden -I(d) durağan olmalıdırlar. Bu çalışmada
birim kök testi Levin, Lin ve Chu (2002), Im, Pesaran ve Shin (2003), Fisher-ADF (Maddale ve Wu,
1999), Fisher-PP (Maddala ve Wu, 1999) olmak üzere 4 farklı test ile gerçekleştirilmiştir. Birim kök
testinde optimal gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) dikkate alınarak alınarak belirlenmiştir.
Testler, aşağıdaki Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) regresyonunun bir modifikasyonunu kullanır:
𝑘

𝑖
∆y it = w𝑖 yit−1 + ∑𝐿=1
δiL ∆yit−L + φi zit + εit

Bu denklemde 𝑘𝑖 gecikme uzunluğu, zit , sabit etkileri veya bireysel eğilimleri açıklayan deterministik
terimlerin bir vektörüdür ve φi katsayılara karşılık gelen vektördür. w𝑖 katsayıları, p-1 için ikameleri
ifade eder. Boş hipotezin zaman serilerinin durağan olmadığını ve alternatif hipotezin ise durağan
olduğunu iddia ettiği durumda hipotezler şöyle yazılabilir (Stojkoski ve Popova, 2016):
𝐻0 ∶ 𝑤𝑖 = 0; bütün i′ 𝑙𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛; 𝐻𝑎 ∶ 𝑤𝑖 < 0; en az 1 𝑖 𝑖ç𝑖𝑛
Tablo 5’te sonuçları yer alan birim kök testlerine göre H0 hipotezleri kabul edilmiştir. Serilerin
tümünde düzey değerlerinde birim kök olduğu sonucuna varılmıştır.
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Tablo 5: Düzey Değerlerinde Birim Kök Testi Sonuçları
FINANCE

Yöntem

HUMAN

İstatistik

Olasılık

İstatistik

Olasılık

Levin, Lin & Chu t

-0.13598

0.4459

2.32825

0.9901

Im, Pesaran and Shin W-stat

0.27878

0.6098

3.84561

0.9999

ADF - Fisher Chi-square

38.4921

0.0894

16.8118

0.9522

PP - Fisher Chi-square

39.2799

0.0765

15.2921

0.9752

Daha sonra serilerin birinci farkları alınmış ve tekrar durağanlık testi gerçekleştirilmiştir. „D” harfi
birinci farkı alınan seriyi ifade etmek için kullanılmıştır. Tablo 6’da sonuçları verilen teste göre her iki
seride birinci farklarında durağandır.

Tablo 6: Birinci Farklarda Birim Kök Testi Sonuçları
DFINANCE

Yöntem

DİHUMAN

İstatistik

Olasılık

İstatistik

Olasılık

Levin, Lin & Chu t

-23.2574

0.0000

-14.7335

0.0000

Im, Pesaran and Shin W-stat

-21.9844

0.0000

-23.0420

0.0000

ADF - Fisher Chi-square

381.620

0.0000

350.057

0.0000

PP - Fisher Chi-square

483.744

0.0000

380.868

0.0000

2.4.Yatay Kesit Bağımlılığı ve İkinci Nesil Birim Kök Testleri
Panel veri analizleri, seriler arasında yatay kesit bağımlılığının olmadığı varsayımına dayanır. Bu
nedenle Baltagi (2005) uzun dönemde serilerde rastlanan yatay kesit bağımlılığının standart sabit
etki (FE) ve rassal etki (RE) tahminlerinin tutarlı ancak etkin olmamalarına ve tahmin edilen
standart hataların sapmalı olmasına neden olduğunu belirtmiştir (Aktaran:Alper ve Oransay,
2015). Uygulamada yatay kesit bağımlılığını test eden birkaç farklı test kullanılmaktadır. Bu
çalışmada ise birimler arasında korelasyon varlığına bakan Pesaran (2004) testi, Spearman’ın
rank korelasyon katsayısını kullanarak ortalama değer hesaplayan ve parametrik olmayan
Friedman (1937) testi kullanılmıştır (Alper ve Oransay, 2015). Tablo 7’de sonuçları verilen testlere
göre parantez içerisindeki değerler olasılık değerlerini vermektedir. Buna göre seriler arasında yatay
kesit bağımlılığı söz konusudur. Bu nedenle ikinci kuşak birim kök testlerinin yapılması daha
uygundur.
Tablo 7: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
Testler
Pesaran

Friedman

2.433 (0,0146)

52.490 (0.0000)
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Çalışmada ikinci kuşak birim kök testleri olarak adlandırılan tahminciler içerisinde yer alan Pesaran’ın
CADF birim kök testi uygulanmıştır. CADF testi, standart ADF birim kök testinin bireysel serilerin
birinci farkları ve gecikme seviyelerinin yatay kesit ortalamalarıyla genişletilmiş şeklidir (Aktaran:
Aktaş, Kaplan ve Kocaman, 2013). Tablo 8’de sonuçlarına yer verilen testler sonucunda serilerin
düzeyde birim kök içerdikleri birinci farklarında ise durağan oldukları görülmektedir.
Tablo 8: İkinci Nesil Birim Kök Testi
Düzey

Birinci Fark

Değişken

Z (t-bar)

Anlamlılık

Z (t-bar)

Anlamlılık

FINANCE

-1.082

0,140

-13.040

0,000

HUMAN

6.651

1,000

-6.803

0,000

2.5.Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi Sonuçları
Finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik değişkenleri I(1) seviyesinde durağan oldukları için
eşbütünleşme testlerine geçilmiştir. Bu seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni ve Kao
eşbütünleşme testleri ile incelenmiştir. Pedroni eşbütünleşme testine göre H0 hipotezi (seriler
arasında eşbütünleşme yoktur) reddedilmiştir. Test sonuçlarından panel istatistiklerinin üçü de %1
seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Pedroni Eşbütünleşme testindeki istatistikleri oluşturan 3
testin sonucu seriler arasında kuvvetli bir eşbütünleşme ilişkisini göstermektedir. Kao eşbütünleşme
testlerine göre H0 hipotezi (seriler arasında eşbütünleşme yoktur) %5 anlamlılık düzeyinde
reddedilmiştir. Dolayısıyla alternatif hipotez (seriler arasında eşbütünleşme vardır) kabul edilmiştir.
Bu bağlamda uzun dönemde Finansal Gelişmişlik ve İnsani Gelişmişlik değişkenleri arasında anlamlı
bir ilişkinin olduğu belirtilebilir.
Tablo 9: Pedroni Panel Eşbütünleşme Analizi Sonuçları
Pedroni test for cointegration
Ho: No cointegration
Ha: All panels are cointegrated

Number of panels
=
14
Avg. number of periods = 45.929

Cointegrating vector: Panel specific
Panel means:
Included
Time trend:
Not included
AR parameter:
Panel specific

Kernel:
Lags:
Augmented lags:

Bartlett
3.00 (Newey-West)
3

Statistic

p-value

-21.3542
-23.6161
-23.3507

0.0000
0.0000
0.0000

Modified Phillips-Perron t
Phillips-Perron t
Augmented Dickey-Fuller t
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Tablo 10: Kao Panel Eşbütünleşme Analizi Sonuçları
Kao test for cointegration
Ho: No cointegration
Ha: All panels are cointegrated

Number of panels
=
14
Avg. number of periods = 44.929

Cointegrating vector: Same
Panel means:
Included
Time trend:
Not included
AR parameter:
Same

Kernel:
Lags:
Augmented lags:

Bartlett
2.07 (Newey-West)
1

Statistic

p-value

-31.9234
-23.1495
-18.3497
-52.9908
-25.0028

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Modified Dickey-Fuller t
Dickey-Fuller t
Augmented Dickey-Fuller t
Unadjusted modified Dickey-Fuller t
Unadjusted Dickey-Fuller t

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespitinden sonra çalışmanın devamında değişkenler
arasındaki nedensellik incelenmiştir. Literatürde panel veri setleri söz konusu olduğunda seriler
arasındaki nedensellik ilişkilerinin araştırılmasında çok çeşitli yöntemler kullanıldığı görülmektedir.
Bununla birlikte literatüre yön veren yöntemlerin Panel VECM (2008), Coining ve Pedroni (2008),
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) ve Dumitrescu ve Hurlin (2012) olduğu belirtilmektedir. Bu
çalışmada söz konusu testlerden Dumitrescu ve Hurlin (2012) testi kullanılmıştır. Bu yöntemin üstün
yanları; paneli oluşturan ülkeler arasındaki hem yatay kesit bağımlılığını hem de heterojenliği göz
önünde bulundurabilmesi, zaman boyutu, yatay kesit boyutundan (N) büyük olduğunda da küçük
olduğunda da kullanılabilmesi ve dengesiz panel veri setlerinde de etkin sonuçlar üretebilmesidir
(Aktaran: Alper ve Oransay, 2015).
Tablo 11: Dumitrescu & Hurlin (2012) Panel Nedensellik Sonuçları
Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger non-causality test results:
-------------------------------------------------------------Optimal number of lags (AIC): 13 (lags tested: 1 to 13).
W-bar =
22.7204
Z-bar =
7.1328
(p-value = 0.0000)
Z-bar tilde =
0.9673
(p-value = 0.3334)
-------------------------------------------------------------H0: FINANCE does not Granger-cause HUMAN.
H1: FINANCE does Granger-cause HUMAN for at least one panelvar (COUNTRY).
. xtgcause FINANCE HUMAN, lags(aic)

Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger non-causality test results:
-------------------------------------------------------------Optimal number of lags (AIC): 13 (lags tested: 1 to 13).
W-bar =
18.4381
Z-bar =
3.9904
(p-value = 0.0001)
Z-bar tilde =
0.0509
(p-value = 0.9594)
-------------------------------------------------------------H0: HUMAN does not Granger-cause FINANCE.
H1: HUMAN does Granger-cause FINANCE for at least one panelvar (COUNTRY).

Tablo 11’de görüleceği üzere %5 anlamlılık düzeyinde, FINANCE değişkeninden HUMAN değişkenine
doğru panel granger nedensellik ilişkisi olmadığını ve aynı şekilde %5 anlamlılık düzeyinde HUMAN
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değişkeninden FINANCE değişkenine doğru panel granger nedensellik ilişkisi olmadığını belirten H0
hipotezleri reddedilmektedir.
SONUÇ
Ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkinin varlığı geçmişten günümüze sıklıkla
tartışılmış ve çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bununla birlikte finansal gelişme ile insani gelişme
arasında bir ilişki öngörülmesine rağmen ampirik çalışmalara yeterince konu olmamıştır. Klasik
büyüme modellerinde finansal sermayenin yanı sıra beşeri sermayinin de ekonomik büyüme için
önemli bir girdi olduğu belirtilmesine karşın literatürde finansal ve insani gelişme arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.
Konu ile ilgili mevcut çalışmaların sonuçları toplu halde değerlendirildiğinde insani ve finansal gelişme
arasındaki nedensellik yönünün belirsiz olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bazı ampirik
çalışmalarda insani gelişmenin kişilerin bilgi eksiklerini azaltma ve bazı finansal araçların talebini
arttırma gibi etkilerinden dolayı finansal gelişmeyi destekleyebileceği belirtilmektedir. Gelişmiş bir
finansal system ise eğitim ve diğer sosyo-ekonomik unsurlara yatırım yapılmasını sağlayacağından
insani gelişmeyi etkilemektedir. Ayrıca gelişmiş finansal sistemlerde finansal ve diğer likidite sıkıntıları
bulunmamakta ve bu doğrultuda sosyo-ekonomik unsurlara yapılan yatırımlar insan sermayesinin
gelişimini destekleyecek şekilde artmaktadır (Ozpolat ve Ozsoy, 2016).
Bu çalışmada gelişmekte olan ülkeler arasından verilerine eksiksiz bir şekilde ulaşılabilen 15 ülke
seçilmiştir. Bu ülkelerin verilerinden hareketle panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri yapılarak
finansal gelişme ile insani gelişme arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada
ülkelerdeki insani gelişme ile finansal gelişme arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışma sonucunda
finansal gelişme ile insani gelişme arasında uzun vadeli bir eşbütünleşme ilişkisi ile çift yönlü bir
nedensellik tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları literatürdeki diğer çalışmalarla (Cahyaningsih, 2016;
Sehrawat ve Giri, 2014; Ostojic, 2013) uyumludur. Çalışmanın sonuçlarının aynı zamanda, ülkelerin
insan sermayelerinin gelişmişlik düzeylerinin finansal istikrara katkıda bulunduğunu gösterdiği
belirtilebilir.
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Özel Hastaneye Tedavi Amacı İle Gelen Kişilerin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre
Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÖZTÜRK
Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Odyometre Programı
zeynel.ozturk@bypark.com.tr

Özet
Bu çalışma özel Nişantaşı üniversitesi hastanesine tedavi amacı ile gelen kişilerin memnuniyet
düzeylerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan
bu araştırma 2018-2019 tarihleri arasında İstanbul Nişantaşı üniversitesi hastanesi gelen toplam 450
(320 kadın, 130 erkek) kişiden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin SPSS 23.0 paket
programından yararlanılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
istatistikî yöntem olarak, frekans, yüzde, Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk kontrolünde
Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip değişken 2 bağımsız grup
karşılaştırılmasında t- testi, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ise ANOVA ve Benforroni
çoklu karşılaştırma testleri ile test edilmiştir. Bulgulara sonuçlara göre; çoğunlukla 18-24 ve 25-31 yaş
aralığında olanların, sigara kullanmayanların,evli olanların katıldığı, sigara kullanım, eğitim durumları,
meslekleri anlamlı fark olduğu, cinsiyete göre anlamlı fark olmadığı görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Hasta, Hastane, Tedavi, Memnuniyet.
Evaluatıon of Satısfactıon Levels of Persons Who Come to Treatment for Prıvate Hospıtals
Accordıng to Some Varıables
Abstract
The aim of this study was to evaluate the satisfaction levels of individuals who come to the private
Nisantasi hospital for treatment purposes according to some variables. This descriptive study
consisted of 450 (320 female, 130 male) people who came to Istanbul Nisantasi Hospital between
2018-2019. SPSS 23.0 software was used for statistical analysis. Kolmogorov Smirnov test was used
for statistical evaluation of frequency, percentage, and normal distribution of continuous variables.
Variable normal distribution was tested by Student t test in comparison of two independent groups
and ANOVA and Benforroni multiple comparison tests in comparison of more than two independent
groups. According to the results; It is seen that there is a significant difference between the ages of
18-24 and 25-31 years, non-smokers, married ones, smoking, education status and occupations.
Key words: Patient, Treatment, Satisfaction

GİRİŞ
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı son yıllarda giderek daha çok gündeme gelen hasta
memnuniyetinin ölçülmesine dayalı çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Hastaların hastane
hizmetleri ve hizmet ekibinden beklentileri ile gereksinimlerinde önceliklerin belirlenmesi ile
hastaların hizmet sunumuna ilişkin görüş ve geri bildirimleri, sağlık hizmetlerinde kalitenin tesisi ve
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iyileştirilmesi için son derece önem arz etmektedir. Hasta memnuniyeti, sağlık kurumlarının önemli
kalite ve performans göstergeleri arasında yer alır.
Hasta memnuniyeti genel anlamda verilen hizmetin hasta beklentisini karşılaması ve hastanın verilen
hizmeti algılaması şeklidir (Kıdak, Aksaraylı, 2008). Hasta aldığı hizmet kalitesi ile beklentisi arasında
yaptığı belirli bir kıyaslama sonucunda tatmin olup olmadığına karar verir (Tükel ve ark., 2004).
Hasta memnuniyeti, hastanın hastaneden ne beklediği ve beklentisini ile ilgili psikolojik bir tatmin
düzeyidir (Erdem ve ark., 2008). Hastalar için algılanan memnuniyet düzeylerinin belirlenip gerekli
izlem ve sonuçlardan sonra gerekli düzenlemelerin yapılması sağlık hizmetlerinde kalite ve
memnuniyetin artmasında etkili olacaktır. Hasta memnuniyetine yönelik çalışmalar hastalara verilen
hizmetin doğru yönlendirilebilmesi önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Memnuniyet sağlanabilmesi
için sağlık kurumlarında hastanın sağlık sorununa çözüm bulunulması gerekmektedir (Coşkun, 2011).
Hasta memnuniyeti aynı zamanda, sağlık hizmetlerinde maliyetin giderek artması nedeni ile var olan
kaynakların etkin kullanımına karar vermek için gerekli bir kanıt olarak görülmeye başlanmıştır (Aydın
ve Hatırla, 2003). Sağlık kurumlarındaki temel çıktılardan biri olan memnuniyet için hastaların
beklenti karşılanması veya beklentilerinin üzerinde hizmet verilmesi gerekmektedir (Kavuncubaşı ve
Yıldırım, 2010).
Çalışmanın amacı, özel hastanede tedavi görmek için gelen hastaların, tedavileri süresince aldıkları
hizmetlere yönelik memnuniyet düzeylerini ölçülüp değerlendirilmesidir.

GEREÇ VE YÖNETEM
Bu araştırma, tedavi görmek amacı ile hastaneye gelen hastalara sunulan hizmetlere ilişkin
memnuniyet düzeyleri belirlemek amacı ile çalışılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanması tedavi görmek amacı ile 2019 yılında İstanbul Nişantaşı üniversitesi hastanesi
gelen toplam 450 (320 kadın, 130 erkek) kişiden oluşmaktadır.
Araştırma için daha önce Tirgil tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır (Tirgil, 2018).. Anket
araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından tedavi görmek amacı ile hastaneye gelen
hastalara uygulanmıştır.
Anket bölümden 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm öğrencilere ait kişisel bilgiler yer alırken
ikinci bölüm ise hastaların memnuniyetine yönelik 13 sorudan oluşan memnuniyet ölçeği
uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi için sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk kontrolünde Kolmogorov Smirnov
testi ile bakılmıştır. Araştırmada normal dağılıma sahip değişkenlerin iki bağımsız grup
karşılaştırmasında t testi, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında normal dağılıma sahip
değişkenler için ANOVA ve Benferroni çoklu karşılaştırma testleri ve tanıtıcı istatistik olarak frekans,
yüzde verilmiştir. Araştırmada yapılan istatistiksel çözümlemelerde p<0.05 anlamlı olarak kabul
edilmiştir.
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BULGULAR
Tablo 1: Araştırmanın grubuna ait kişisel bilgiler
Değişken

Gruplar
Kadın
Erkek
18-24 yaş
25-31yaş
32 yaş ve üzeri
Evet
Hayır
Evli
Bekar

Cinsiyet
Yaş
Sigara Kullanma
Medeni Durum

N
320
130
154
152
144
180
267
243
207

Yüzde (%)
71
29
34,2
33,8
32
40,7
59,3
54
46

n=450
Tablo 1’de araştırma grubunun kişisel özellikleri ile ilgili sorulara verilen cevapların dağılımı
verilmektedir. Buna göre; çalışmamıza katılanların %71'i (320 kişi) kadınlardan, %29'u'i (130 kişi)
erkeklerden oluştuğu, çoğunlukla %34,2'si (154 kişi) 18-24 yaşında olduğu, sigara kullananların az
olduğu %59,3'ü (267 kişi) ve evli oldukları %54'ü (243 kişi) görülmektedir.

Tablo 2: Memnuniyet ölçeği sigara kullanımına göre karşılaştırılması
Sigara kullanma

N

Ortalama

Sd

t

p

Evet

180

3,0423

,56814

-7,460

0,00*

Hayır

267

3,5004

,72646

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılanların sigara kullanım değişkenine göre, anlamlı fark olduğu
görülmektedir. Bu sonuca göre sigara kullanmayanların sigara kullananlara göre daha yüksek puan
aldıkları görülmektedir.

Tablo 3: Memnuniyet ölçeği eğitim durumlarına göre karşılaştırılması
Değişken

N

Ortalama

Sd

ilk ve orta okul (x)

63

3,6151

,77802

Lise (y)

261

3,1751

,66604

lisans ve üstü (z)

126

3,4560

,66080

F

p

Anlamlı Fark

14,319

0,00*

y>x,z

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılanların eğitim durumu değişkenine göre, anlamlı fark olduğu
görülmektedir. Bu sonuca göre lise mezunu olanların ilk ve orta okul ve lisans ve üstü mezunlarına
göre daha yüksek puan aldıkları görülmektedir
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Tablo 4: Memnuniyet ölçeği meslek guruplarına göre karşılaştırılması
Değişken

N

Ortalama

Sd

İşçi (a)

135

3,5077

,61626

Memur (b)

135

2,9231

,51293

Emekli (c)

90

3,3613

,69646

İşsiz (d)

27

3,4359

,96290

Çalışan(e)

63

3,6264

,74999

F

p

Anlamlı Fark

19,169

0,00*

b<a,c,d,e

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılanların meslek değişkenine göre, anlamlı fark olduğu
görülmektedir. Memur olanların diğer tüm meslek guruplarına göre daha düşük puan aldıkları
görülmektedir.
Cinsiyet değişkenine göre Memnuniyet ölçeğine göre anlamlı fark görülmemiştir (p<0,05).

TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmaya katılanların sigara kullanım değişkenine göre, anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu
sonuca göre sigara kullanmayanların sigara kullananlara göre daha yüksek puan aldıkları
görülmektedir..
Literatüre bakıldığında benzer sonuçlar olarak; Jones ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada,
Sigara kullanmayanların kullananlardan daha yüksek düzeyde puan aldıkları görülmektedir (Jones ve
Moon, 1987). Ökçeliğin ve Cirhinlioğlunun yapmış olduğu çalışma sonucunda sigara kullanmayanların
kullananlardan daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. (Özçelik Adak, 2002; Cirhinlioğlu, 2001).
Eğitim durumu değişkenine göre yaptığımız çalışmada anlamlı fark olduğu görülmektedir. Literatüre
bakıldığında benzer sonuçlar olarak ise; Rençberin yapmış olduğu çalışmada evde sağlık hizmeti alan
hastalarla ilgili bilimsel çalışmasında eğitim ile anlamlı fark bulunmuştur (Rençber, 2017). Erkanın
yapmış olduğu Samsun ili merkez ilçeleri kapsamında çalışmaya aldığı evde sağlık hizmeti alan
hastalarla ilgili çalışmasında eğitimle anlamlı fark bulunmuştur (Erkan, 2017). Limmili ve
arkadaşlarının yapmış olduğu İstanbul sağlık bilimleri üniversitesi bağcılar sağlık uygulama ve
araştırma merkezi’nden evde sağlık hizmeti alan hastaların çalışma kapsamında eğitim ile anlamlı fark
bulunmuştur (Limnili ve Özçakar, 2013).
Meslek gurubu değişkenine göre, anlamlı fark olduğu görülmektedir. Memur olanların diğer tüm
meslek guruplarına göre daha düşük puan aldıkları görülmektedir. Literatüre bakıldığında benzer ve
farklı sonuçlar olarak görülmektedir. Gürfidan' ın yapmış olduğu çalışmada meslek gurupları ile
anlamlı fark bulunmuştur (Gürfidan, 2014). Yelken'in yapmış olduğu Hemodiyaliz Hastalarında
Hastalığa Bağlı Toplumsal Rol Değişimi Beklenti ve Sorunları, Bir Sağlık Sosyolojisi Çalışması
sonucunda meslek guruplarına göre anlamlı fark bulunmuştur. Özer ve Kasapoğlu’nun hemodiyaliz
hastaları üzerinde yaptıkları çalışmada da konuyla ilgili olarak hastaların eğitim seviyesi yükseldikçe
tıp dışı tedavi yollarına başvurma oranının arttığı sonucuna varılmıştır. (Özer ve Kasapoğlu, 2002 ).
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Abstract
In the world of growing dynamic complexity, effective decision-making requires an expansion in the
boundaries of existing mental models and development of additional tools to better understand how
organizations behave as complex systems. The aim of this paper is to describe the development
process of one of such tools (Onuk, 2009), developed to contribute to the understanding of the
dynamics of managerial decision-making process. The empirical study realized by Onuk (2009) with
the application of the tool in the Turkish organization of a large global company, investigated
decision-making process to understand how decision-making authority for different types of
decisions, identified as strategic, tactical, and operational level decisions, is distributed throughout
the organization levels, and, analyzed the impact of economic crisis on this distribution. Results of
the statistical analysis proved that the survey tool is internally consistent and reliable as it satisfied
the necessary quantitative and qualitative reliability and validity tests.
Keywords: Organizational behavior, decision, decision-making, decision-making authority,
management levels, organizational structure, complexity, economic crisis.

1. INTRODUCTION
A general class of complex systems is referred to as “complex adaptive systems”. Organizations can
be thought of as examples of complex adaptive systems (Dooley, 2004: 354). In order to be able to
survive in fast-changing environments, organizations need to be smart, agile, and responsive to the
changes. In order to be able to do that, organizations need to respond and make smart decisions at
ever-increasing speed (Wheatley, 2001).
1.1. Problem Statement
One of the major problems for the management of organizations is to understand the dynamics of
decision-making in the right way. Some of the reasons for its importance are stated as follows:
1. The decision-making processes are of central importance to business administration and
organization theory (Cyert et al., 1956).
2. The decisions of a firm’s management have at least as great an impact on the firm’s performance
as overall industry factors (Wheelen, Hunger, 2006).
3. As organizations grow larger and more complex, with increasingly uncertain environments,
decisions become more complicated and difficult to make (Wheelen, Hunger, 2006).
4. Effective decision-making and learning in a world of growing ‘dynamic complexity’ requires
system thinking to expand the boundaries of existing mental models and develop tools to
understand how the structure of complex systems creates their behavior (Sterman, 2001).
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1.2. The Aim
The aim of this paper is to describe the development process of a survey tool, developed to
contribute to the understanding of the dynamics of managerial decision-making process by taking
the levels of the organizational structure as one of the important dimensions of complex internal
environment.
An empirical study is realized with the application of the tool in the Turkish organization of a large
global company. The study investigated decision-making process to understand how decision-making
authority for different types of decisions, identified as strategic, tactical, and operational level
decisions, is distributed throughout the organization levels, and, analyzed the impact of economic
crisis on this distribution.
1.3. The Importance of The Study
According the Cyert and his colleagues (1956), decision-making which is defined as choosing one
course of action rather than another, or finding an appropriate solution to a new problem posed by a
changing world, is commonly asserted to be the heart of executive activity in business. If this is so, a
realistic description and theory of the decision-making process are of central importance to business
administration and organization theory (Cyert et al., 1956).
In addition to operating in a complex world, within the organization, decision-making is a part of a
complex integration. That is, in an organization, decisions of individual managers must be integrated
with decisions of others to form a mosaic of corporate policy. This integration of individual decisions
has become the major concern of organization theory (Lindblom, 1959).
Decision makers play a critical role in decision-making process. Decision makers have a strong
influence on a firm's evolution. Expansion, contraction or stagnation of a firm is the result not only of
exogenous forces, but also of the activities of the management (Krystek, 1987; cited in Feichtinger,
Kopel, 1993). One reason for the relatively under-developed behavioral basis of decision-making is
the nature of the decision maker. The basic decision-making unit in the business context is the
business organization or firm and this is a far more complex structure than, say, the consumer
making a shopping decision. Any attempt to understand decision-making within a business context,
therefore, must take into account the structure of business organizations (Dicken, 1971).
As a result, the study is important firstly because of the importance of decision-making as explained
above. Secondly, the applications of complexity theory to organization science are limited. Taking the
complex structure of business organization and the effects of complex environment into
consideration, and by analyzing the dynamics of decision-making, the study provides such an
application.
1.4. Management Questions Addressed
The study addressed the following management questions:
• What is decision?
• What are the different types of decisions?
• Who are the decision-makers?
• How are the decisions made?
• What does “decision-making authority” mean?
• How are the different types of decisions distributed throughout the different levels of organization?
• How is the decision-making authority distributed throughout the different levels of organization?
• What is crisis? What are the types of crises? What is economic crisis?
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• How is the distribution of decision-making authority affected by economic crisis?

1.5. Methodology
The design of the research satisfies the requirements stated by Dooley and Van de Ven (1999) by
providing means of observation and classification for the dynamics of decision-making process. The
design of the research is also able to formulate interdependencies mentioned by Levinthal and
Warglien (1999), in such a way that the emergent behavior is analyzed.
As a general rule in social research, different research problems require different research
approaches (Singleton, Straits, 1999). The present research design is based both on exploratory and
conclusive research. It is exploratory, because the research aims to provide significant insight to our
understanding of the dynamics of decision-making in organizations. It is conclusive, because it is
meant to provide information that is useful in reaching conclusions.
Although most researchers do either quantitative or qualitative research work, some researchers
have suggested combining one or more research methods in one study (Gable, 1994; Kaplan,
Duchon, 1988; Lee, 1991; Mingers, 2001; Ragin, 1987; Myers, 1997). Triangular approach which is the
combination of qualitative and quantitative methods is used in this research for the collection of
data. Besides the questionnaire, different forms of data collection, such as interviews, use of expert
knowledge, analysis of formal and informal procedures, interviews, and observation for obtaining
necessary information for the understanding of decision-making process in target organization are
also conducted in the study.
2. RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY
2.1. Research Outline
The research has gone through three sequential phases: (1) Preparation phase, (2) Design and
development phase, and (3) Implementation and validation phase. These phases are briefly
introduced below.
2.1.1. Preparation Phase
First stage of the preparation phase was a carefully designed literature survey which is conducted to
compile necessary background information from the literature in the fields of decision-making,
complexity, chaos, crisis, and organizational structure.
Second stage of the preparation phase was a preliminary research, realized in parallel to the
literature survey. Major steps of the preliminary research are listed below:
1. Semi-structured face-to-face interviews with 12 upper-level managers (including the CEO and the
CFO) and eight middle-level managers of Siemens Turkey on their perception of complexity, chaos
and crisis were completed.
2. An Internet-based survey covering questions similar to the ones of face-to-face interviews was
sent to 170 employees of Siemens Turkey. 98 responses were received from nine upper-level, 30
middle-level managers, 30 employees and 29 unknown positions. 4 out of 98 responses received
were left fully empty. 73 surveys were fully answered. Rate of return is calculated as 43%. The
members of ‘imtes-tr’, ‘teknoloji-yönetimi’, and ‘ulusal-yenilik’ e-mail groups were also invited to
participate in the same Internet-based survey. 33 participants replied with 16 full responses.
3. To receive expert opinions, face-to-face interviews with seven academicians on complexity and
chaos were realized. These academicians were Prof. Dr. İ. Atilla Dicle, Prof. Dr. Ali Erkan Eke, Prof.
Dr. Avadis Hacinliyan, and Asst. Prof. Dr. Ender Abadoğlu from Yeditepe University; and Assoc.
Prof. Dr. Nuri Başoğlu and Assoc. Prof. Dr. Yağmur Denizhan from Boğaziçi University.
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4. Three workshops on complex systems were realized via YUVAM (Yeditepe University
Management Research and Applications Center) with 27 participants. First workshop was realized
on April 30, 2007 with Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan being the speaker. Second workshop was
realized on May 15, 2007 with Asst. Prof. Dr. Sedat Şişbot (Department of System Engineering,
Yeditepe University) and Asst. Prof. Dr. Ender Abadoğlu (Department of Mathematics, Yeditepe
University) being the speakers. The last workshop was realized on May 28, 2007 with Prof. Dr.
Vural Savaş (Department of Economics, Yeditepe University), Asst. Prof. Dr. Namık Çıblak
(Department of Mechanical Engineering, Yeditepe University), Asst. Prof. Dr. Koray Şafak
(Department of Mechanical Engineering, Yeditepe University), and Assoc. Prof. Dr. Yağmur
Denizhan (Department of Electrical and Electronics Engineering, Boğaziçi University) being the
speakers. In each workshop, the author also made a presentation on chaos and complexity.
All face-to-face interviews and workshops are voice-recorded and the contents of the recordings
have been later typed in for further analysis.
2.1.2. Design and Development Phase
This phase included the finalization of the list of hypotheses to be tested and development of
questionnaire for the measurement of decision-making authority. Selection of the target
organization, receiving necessary authorizations from the management of the target organization,
and fixing practicalities like the timing of the survey were also part of this phase.
Target organization is selected as Siemens Turkey, the general representative of Siemens AG in
Turkey. Main reason of this selection was the ease of access to the management of Siemens Turkey
as the researcher was employed in Siemens Turkey for almost 15 years.
Siemens AG is founded in 1847 and Siemens Turkey is founded in 1958. Being operational in nearly
190 regions around the world, Siemens AG is a global electronics and electrical engineering company
operating in industry, energy and healthcare sectors. In fiscal year 2008 Siemens AG had 430.000
employees, revenue of €77.3 billion and an income of €1.859 billion (www.siemens.com).
An in-depth interview was realized with the CEO of the target organization, Mr. Hüseyin Gelis of
Siemens Turkey, to receive information on the organizational structure and the effect of the current
economic crisis on Siemens Turkey. Detailed information on the target organization is provided in
related section.
2.1.3. Implementation and Validation Phase
A pilot study was conducted to validate the questionnaire before the actual application. For the pilot
study 10 participants from 10 different organizations were selected. Six participants responded to
the survey and shared their opinions. The survey is fine-tuned based on their feedback.
Invitation to the internet-based survey, collection of data, analysis and re-organization of the
collected data, statistical analysis for the internal consistency and reliability of the instruments were
all completed in this phase. Finally, the obtained results were analyzed and compared with the
results of the literature review for validation.
2.2. Dimensions of the Research Method
Taking the Framework for Research Methods introduced by Meredith and his colleagues (1989) as
the basis, at rational/existential dimension, this research is both logical/positivist/empiricist and
interpretive. At natural/artificial dimension this study used semi-structured interviews, survey
research, historical analysis, intensive interviews, expert panels and conceptual modeling.
The survey research method used was intended to measure the decision-making authority of
individuals for different type of decisions. Like structured interviewing, this method allows for
statistical analysis. It was more time efficient than interviewing, particularly at a distance because
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once properly designed, the survey can be sent to a large number of people with little extra trouble
(Meredith et al., 1989).

2.3. Hypotheses Development
Based on the theoretical background, following steps are realized for the development of the
hypotheses:
1. Identification of different types of decisions.
2. Matching different types of decisions with different managerial levels within organizational
structure.
3. Identification of different decision samples for each type of decisions using the literature review.
4. Developing the decision samples as questions within a questionnaire with a quantitative scale to
measure the authority level of an employee in taking a sample decision as he/she perceives it.
5. Identification of the employee’s level in the organization structure with the use of demographics
in terms of position level and in terms of distance of CEO measured with number of hierarchical
levels between the employee’s working level and the level of CEO.
6. Applying the questionnaire and using averages of answers collected, mapping the distribution of
different type of decisions throughout different organization levels.
Since this study also aimed to analyze the effects of economic crisis on the distribution of decisionmaking authority throughout organization levels, the following additional steps were necessary
during the development of the model:
7. Application of the same set of questions twice, first for the normal economic conditions, and
second for the economic crisis conditions.
8. Comparing the distribution of the decision-making authority at each period, normal and crisis.
9. Using qualitative approach by developing suitable instruments to understand people and the
social and cultural context in terms of the effects of economic crisis.
The details of the theoretical background used to define the steps followed for hypotheses
development are given below.
2.3.1. Identification of Decision Types
For this study macro decisions identified by Aurum and Wohlin (2003) are taken into consideration
because macro decisions focus on management activities at an organizational level. Following
Alenljung and Persson (2008) and Harrington and Ottenbacher (2009), macro decisions are further
divided into three major decision types or levels: strategic, tactical and operational as detailed in
Table 1.
Table 1. Types of Macro Decisions (Alenljung, Persson, 2008)

• Strategic level - mainly concern organizational considerations, such as the
consistency of requirements with the product strategy or business goals
• Tactical level – related to management control, focus on the project level,
e.g. human resource planning
• Operational level - involves making decisions on realization issues and on
quality, classification, and properties of requirements
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Within the research, each type of decision is taken as a component. Since two different contextual
conditions, which are normal and crisis conditions, are examined, total number of components is six,
such as:
1. Strategic level – Normal period
2. Strategic level – Crisis period
3. Tactical level – Normal period
4. Tactical level – Crisis period
5. Operational level – Normal period
6. Operational level – Crisis period
2.3.2. Matching the Decision Types with Organizational Structure
Taking the Mintzberg’s organizational structure (1979), defined decision types are matched with the
organizational structure and organizational chart as shown in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.1.
With this matching it is assumed that strategic level decisions are taken at strategic apex; tactical
level decisions are taken at the middle line, techno structure, and support staff, and finally
operational level decisions are taken in the operating core, as defined by Mintzberg (1979). The
research aims to identify this distribution.

SD

Strategic Level

SD

SD: Strategic Decisions related to i.e.

SD

• Vision/Mission
• Ownership
• Social responsibility
• New markets, new products

SD

SD
Tactical Level

SD

SD

TD: Tactical Decisions related to i.e.

TD

TD
TD

TD

TD

• Competition, pricing
• Market share
• Partnership, suppliers
• Use of technology
• Budgeting
OD: Operational Decisions related to i.e.

Operational

OD

Level

OD

OD

OD

OD • Production planning
• Cost allocation
• Offer preparation
• Project planning

Figure 1. Matching organizational structure with decision types
Within the research in order to be able to identify the location of the employee on the organization
structure it is necessary that the organization chart is analyzed. In addition, following demographic
variables should be investigated and if necessary corrected in order to correctly identify the position
level of the employee:
 Title
 Position level
 Details of reporting line
 Number of levels between CEO
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 Position of manager
 Name of department
Other demographic variables like gender, age, and education level are also taken into consideration
in order to be able to test the related hypotheses.
2.3.3. Identification of Decision Samples
The research realized within this study is mainly built on the idea that an employee’s perception of
how much he/she affects the making of a sample decision reflects his/her decision-making authority
for such type of a decision. Therefore, it is important to find out decision examples from different
class of decisions, which are strategical, tactical, and operational. Literature review and expert
opinions are used to satisfy this requirement.
For each type of decisions six different questions were formulated to cover different business
functions since employees replying to the survey are from different parts of the organizational
structure, from different sectors, from different departments, and from different responsibility areas,
etc. As an example, a question partially measuring the tactical level decision-making authority can be
related to the sales function. An employee working in production department will reply to this
instrument as “having no impact” while he/she has an important decision-making authority in
tactical level decisions related to production.
The six questions developed for strategical level decisions and theoretical backgrounds for the
selection of the sample are as follows:
1. Please select your level of impact on the definition of corporate vision – Vision statement
describes what the organization would like to become and is an important element of strategy
formulation (Wheelen, Hunger, 2006: 12-3).
2. Please select your level of impact on the setting of earning per share to be distributed at the end
of the fiscal year – Since it affects the stock price, earning per share is an important parameter of
the corporate financial strategy (Bierman, 1999: 92)
3. Please select your level of impact on the selection of corporate social responsibility projects to be
realized - Corporate social responsibility is not about business ethics, but a business strategy
meant to forestall popular power (Rowe, 2005; cited in McNulty, 2005).
4. Please select your level of impact on the setting of target market share in the product (or service)
categories related to you – With its relation to competition and profitability, market share is seen
as an important parameter in business strategy (Armstrong and Green, 2007).
5. Please select your level of impact on the identification of products/product groups which shall be
newly introduced to the market – Developing new products for existing or new markets is an
important part of marketing strategy (Wheelen, Hunger, 2006).
6. Please select your level of impact on the identification of sales channels through which the
products will reach the customers – “A distribution strategy is among the most enduring decisions
a business makes” (Thomas, 2008: 69).
The six questions developed for tactical level decisions and theoretical backgrounds for the selection
of the sample are as follows:
1. Please select your level of impact on the changes in organizational structure – Within the strategic
management model of Wheelen (Wheelen, Hunger, 2006) organizational structure is part of the
internal environment and is related to how a firm implements its strategic means (MacGillivary et
al., 2006).
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2. Please select your level of impact on the definition of pricing policy in your business area – Pricing
policy is the outcome of a largely internalized objective of a financial or other corporate nature
(Atkin, 1998).
3. Please select your level of impact on the setting of annual investment budget – “It is often a
challenge for C-level executives to make objective decisions about which areas of their IT budget
to cut in times of economic slowdown or recession” (Rice, 2008: 2).
4. Please select your level of impact on the decision whether an offer will be submitted to the
tender or not – Participation to a tender is related to market location tactic dealing with where a
company implements a strategy (Wheelen, Hunger, 2006).
5. Please select your level of impact on the identification of preferred supplier list – Companies form
long-term arrangements with key suppliers or distributors for mutual advantage (Andrews, 1995).
6. Please select your level of impact on the setting of annual sales/marketing or production cost
budget – Budgets are detailed plans to implement a strategy (Wheelen, Hunger, 2006).
The six questions developed for operational level decisions are listed below. In line with the
definition of Hitt and his associates (1999), all of the identified samples are related to the daily
operations in different areas of the firm, therefore differing from strategic and tactical level
decisions; a theoretical background explanation is not provided for each of them separately:
1. Please select your level of impact on the calculation of offer price in accordance to the existing
pricing policy and market dynamics.
2. Please select your level of impact on the selection of investment projects which shall be realized
within the existing investment budget.
3. Please select your level of impact on the calculation of offer or production costs.
4. Please select your level of impact on the distribution of previously defined sales budget across
sales channels/customers.
5. Please select your level of impact on the selection of improvement projects which shall be
implemented so that the pre-defined production cost budget is realized.
6. Please select your level of impact on the identification of project milestones of the projects
related to i.e. order/investment/improvement/organizational etc.
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2.3.4. Effect of Economic Crisis

Figure 2. Dimensions of decision-making process included within the research (adopted from Avena
2005)
As seen in Figure 2, in addition to the organizational levels and organizational structure which are
already discussed above, Avena (2005) also foresees uncertainty within the dimensions of managerial
decision-making process. Being an external contextual factor, the effect of economic crisis examined
within this research is related to this uncertainty dimension.
Similar to Avena (2005), Harrington and Ottenbacher (2009) foresee urgency, risk, dynamism and
complexity within the dimensions of managerial decision-making tactics as can be seen in Figure 3.
Being an external contextual factor, the effect of economic crisis is also related to these dimensions.

Figure 3. Dimensions of decision-making tactics included within the research (adopted from
Harrington, Ottenbacher, 2009)
175

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
In this research, the effect of crisis on the distribution of decision-making authority is analyzed by
checking the general expectation that during the times of crisis the distribution of decisions is shifted
towards and is centralized in upper management levels, as sketched in Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.4.
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Figure 4. Effect of crisis on the distribution of decisions
2.4. Hypotheses
Based on the theoretical background explained in previous section following hypotheses are
formulated:
H1. Distribution of decision-making authority in organizations is significantly affected during crises.
H1a. Crises cause an increase of the impact of top-level executives in strategic decisions.
H1b. Crises cause a decrease of the impact of middle level managers in tactical decisions.
H1c. Crises cause a decrease of the impact of lower level managers in operational decisions.
H1d. Crises cause an increase of the impact of male managers in organizational decisions.
H1e. Crises cause an increase of the impact of more educated managers in organizational decisions.
H1f. Crises cause an increase of the impact of managers with greater work experience in
organizational decisions.
H2. During crises, decision-making authority tends to be shifted towards and centralized in the
upper management levels.
H3. There is a negative relationship between the strength of crisis and decision-making authority.
H4. There is a negative relationship between the duration of crisis and decision-making authority.
While testing the hypotheses following operational definitions are taken into consideration:
Crisis:

Critical event or point of decision which, if not handled in an
appropriate and timely manner (or if not handled at all), may
turn into a disaster or catastrophe.

Crisis Strength:

The degree to which the resources of the corporation are
affected by the crisis.

Economic Crisis:

Economic conditions as described by Onuk in Section Hata!
aşvuru kaynağı bulunamadı. of his research (2009: 71).
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Impact:

Ability to influence.

Decision-Making Authority:

Legitimate (formal) right to make decisions.

Work Experience:

Age.

Education:

Years of schooling.

2.5. Methodology
2.5.1. Data Collection Instruments
2.5.1.1. Questionnaire
To benefit from the advantages of information technology, the questionnaire is created and
conducted using a web-based survey development tool provided by surveymonkey.com
(www.surveymonkey.com) and realized on Internet. Web link of the survey is sent to the potential
participants via e-mail. Data collection and primary analysis was realized on Internet. The application
of the questionnaire took about two weeks. After the completion of data collection, collected data is
primarily analyzed with the Surveymonkey survey tool and then is downloaded to an MS Excel file
where further analysis is realized. Data in MS Excel file were reorganized so that it can be analyzed
using SPSS software for statistical purposes.
Questionnaire is composed of four sections and 32 questions. The sections are marked as “1.
Introduction”, “2. Questions”, “3. Demographics”, and “4. Closing”. Questionnaire in Turkish is
provided in Appendix 1 of the research (Onuk, 2009).
The first section of the questionnaire included a welcome message explaining the subject of the
survey, information on number of questions, duration, confidentiality, and a thank you message for
participation.
The second section included 18 quantitative questions based on 7-interval Likert scale where each
question should have been answered twice, once for normal economic conditions, second for
economic crisis conditions as explained in the beginning of the section. Explanations of the intervals
were also provided at the beginning of the section. Questions 1 to 6 were related to strategic level
decisions. Questions 7 to 12 were related to tactical level decisions. Finally questions 13 to 18 were
related to operational level decisions. This section also included 4 qualitative open-ended questions
asking the personal opinions and feelings of the participants on how decision-making authority is
affected from crisis.
Section 3 was about demographics and includes 10 questions related to demographic information.
Finally, Section 4 included the closing message of the survey thanking the participants for their
participation.
For the quantitative analysis an interval type Likert scale with 7 scale points is used to measure the
authority level of an employee in taking a sample decision. The rating is based on the perception of
the employee. If the employee rated his/her participation as ‘1’, this means ‘no impact’, while ‘7’
means ‘definite impact’ on the taking of the sample decision. For each decision type, the decisionmaking authority of an employee is calculated as the average of the sum of ratings of the six
instruments used for that decision type. The calculation is done twice, first for the ratings of normal
economic conditions, and second, for the ratings of economic crisis conditions. The calculated
average values are interpreted as follows:
1 = No impact
2 = Slight impact
3 = Somewhat impact
4 = Moderate impact
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5 = Strong impact
6 = Extreme impact
7 = Definite impact
A real case example is provided in Table 2. The results of the selected example in Table 2 can be
interpreted as follows:
The respondent Nr. 5 thinks that he/she has an important impact on strategic level decision-making
during normal economic conditions. He/she also thinks that his/her impact decreases to moderate
level during crisis.
Table 2. Calculation of Decision-Making Authority
Respondent Nr.

5

Type of Decision

Strategic level
Selected Rating

Question

(1-7)
Normal

Crisis

1. Please select your level of impact to the definition of corporate vision

6

5

2. Please select your level of impact to the setting of earning per share
to be distributed at the end of the fiscal year.

5

4

3. Please select your level of impact to the selection of corporate social
responsibility projects to be realized

5

4

4. Please select your level of impact to the setting of target market
share in the product (or service) categories related to you

5

5

5. Please select your level of impact to the identification of
products/product groups which shall be newly introduced to the
market

5

5

6. Please select your level of impact to the identification of sales
channels through which the products will reach the customers

3

2

Decision-making authority for Respondent Nr. 5 for strategic level
decisions at normal economic conditions is calculated as:

4.83

Decision-making authority for Respondent Nr. 5 for strategic level
decisions at economic crisis conditions is calculated as:

4.17

For the qualitative analysis open-ended type instruments are used. This gave the participant freedom
to express his/her feelings and opinions on the issue.
Demographic instruments included gender, age, education, title, position, number of people
reporting, number of managed organizational levels, distance to CEO, title of the reporting line, and
name of department.
2.5.1.2. Qualitative Approach
Quantitative approach is considered to be the best way because quantitative multivariate methods
allow researchers to measure and control variables (Edwards, 1998). However, Kaplan and Maxwell
(1994) argue that the goal of understanding a phenomenon from the point of view of the participants
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and its particular social and institutional context is largely lost when textual data are quantified.
Using only quantitative approach faces a risk of failing to take account of the unique characteristics
of individual cases (Edwards, 1998). Qualitative approach might be used not as a substitute but as a
complementary for eliminating this risk.
The motivation for using qualitative approach comes from the fact that qualitative research methods
are designed to help researchers understand people and the social and cultural contexts within
which they live (Myers, 1997). Hammersley (1990) suggests that qualitative research is essential for
the discovery of the social world. The researcher, guided by exploratory orientation, directly
observes and participates in the natural setting (Bakir, 2001). Similarly, Blumer (1982) states that the
best way to properly understand a phenomenon is to investigate it in the setting in which it occurs.
This entails an in-depth examination of the practices, behaviors and beliefs of individuals or groups as
they normally function in real life (Bakir, 2001). Gopinath and Hoffman (1995) stress the importance
of incorporating practitioners’ perspectives and input in implementing a field research. Briefly,
theory building requires observation (Montgomery et al, 1989).
Taking these remarks into consideration, in addition to the semi-structured interviews, in-depth
interviews, expert panels, and receipt of expert opinions, this study also included qualitative
instruments within the survey.
2.5.2. Reliability and Validity of Data Collection Instruments
2.5.2.1. Reliability Analysis
To be able to assess the reliability and validity of the developed questionnaire, reliability and validity
tests are performed and the results are provided in the following sections. Studies are mainly
focused on quantitative techniques. However, qualitative reliability and validity analysis tools are
also considered.
The questionnaire used in this study contains six quantitative components or questions divided in
two groups. First group of components are related to strategic, tactical and operational level
decisions during normal economic conditions. The second group of components is related to
strategic, tactical and operational level decisions during economic crisis conditions. Each component
measures the level of decision-making authority at certain organizational levels under different
economic conditions. To prove the internal consistency and stability of the developed components
certain reliability analysis are performed with software program called SPSS. Table 3 provides the
summary of the reliability analysis results of six components.
Table 3. Summary of Reliability Analysis Results
Instrument

Nr.
Cases

of Nr.
Items

Of

Strategic (Normal)

85

6

STR1N to STR6N

0.8179

Strategic (Crisis)

85

6

STR1C to STR6C

0.8061

Tactical (Normal)

85

6

TAC1N to TAC6N

0.8550

Tactical (Crisis)

85

6

TAC1C to TAC6C

0.8655

Operational (Normal)

85

6

OPE1N
OPE6N

Operational (Crisis)

85

6

OPE1C to OPE6C

Cronbach’s Alpha

SPSS Code

to 0.9142
0.9217
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As illustrated above all of the Cronbach’s Alpha values are higher than 0.7 which is accepted as the
minimum threshold for the internal consistency and stability of a particular questionnaire
instrument. These results were expected since the instruments were developed very carefully, they
are based on comprehensive literature review and on valuable field experience of various business
people. Establishing a bridge between theory and practice was one of the main intensions of this
study and Cronbach’s Alpha values or reliability of the instruments support this purpose.
2.5.2.2. Validity Analysis
For statistical validity analysis, the factor analysis, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s test tools
of SPPS software program are used. For factor analysis test, principal component analysis approach
with Varimax rotation method is preferred. For an instrument to be valid following conditions should
apply:
 Kaiser (1974) interprets KMO statistics as unacceptable if the measure is below 0.50, miserable in
the 0.50s, mediocre in the 0.60s, middling in the 0.70s, meritorious in the 0.80s, and marvelous in
0.90s. Therefore, KMO measure which determines the homogeneity of the set of variables should
be higher than 0.70,
 Significance of the correlation matrix measured by Bartlett’s Test should be less than 0.05, to
prove that the correlation matrix is not obtained by coincidence (Bartlett, 1937; Snedecor,
Coehran, 1983),
 and, finally the total explanatory power of the factors, or component extracted should be higher
than 50%.
All of the results as summarized in Table 4 satisfy the above requirements. Bartlett’s Test of
sphericity is 0.000 significant for all cases.

Table 4. Summary of Validity Analysis Results
KMO
Measure

Nr. of
Component
Extracted

Total
Variance
Explained

STR1N to
STR6N

0.773

2

72.76%

6

STR1C to
STR6C

0.758

2

72.59%

85

6

TAC1N to
TAC6N

0.805

1

59.05%

Tactical (Crisis)

85

6

TAC1C to
TAC6C

0.829

1

60.45%

Operational
(Normal)

85

6

OPE1N to
OPE6N

0.857

1

70.33%

Operational
(Crisis)

85

6

OPE1C to
OPE6C

0.873

1

72.19%

Nr. of
Cases

Nr. of
Items

Strategic (Normal)

85

6

Strategic (Crisis)

85

Tactical (Normal)

Instrument

SPSS Code

Details of the analysis results for each instrument are provided below.
Strategic Level - Normal Economic Conditions
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KMO and Bartlett’s Test results for strategic level normal period instrument are provided below. As
shown in Table 5, 0.773 KMO measure of sampling adequacy supports the validity of the instrument.
Table 5. Strategic Level – Normal Period KMO and Bartlett’s Test Result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Tes t of
Spheric ity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.773
225.852
15
.000

Similarly, as illustrated in Table 6 and Table 7, factor analysis also supports the validity of the
instrument. According to the results two factors are composed after the assessment of collected
data.
Table 6. Strategic Level – Normal Period Factor Analysis Component Matrix
a
Rotated Component M atrix

STR1N
STR2N
STR3N
STR4N
STR5N
STR6N

Com ponent
1
2
.399
.734
.190
.661
.022
.842
.849
.259
.883
.193
.930
.125

Extraction Method: Principal Com ponent Analysis.
Rotation Method: Varim ax with Kaiser Norm alization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Rotated Component Matrix of the instruments addresses high correlation between the first three
questions. Similarly, the correlation between the last three questions is also high. These results
indicate that this instrument is composed of two factors and in terms of factor analysis this
instrument may be accepted as valid.
The instrument is composed of six questions or components. The following table explains the total
variance explained by each component. As shown in Table 7, only two components are enough to
explain the % 72.763 of the construct measured.
Table 7. Strategic Level – Normal Period Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component
1
2
3
4
5
6

Total
3.199
1.167
.732
.434
.286
.182

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
53.316
53.316
19.447
72.763
12.196
84.959
7.227
92.187
4.773
96.960
3.040
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
3.199
53.316
53.316
1.167
19.447
72.763

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
2.561
42.686
42.686
1.805
30.077
72.763

Extraction Method: Principal Component Analys is.

181

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey

Strategic Level – Economic Crisis Conditions
KMO and Bartlett’s Test results for strategic level crisis period instrument are provided below. As
shown in Table 8, 0.758 KMO measure of sampling adequacy supports the validity of the instrument.
Table 8. Strategic Level – Crisis Period KMO and Bartlett’s Test Result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Tes t of
Spheric ity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.758
218.728
15
.000

Similarly, as illustrated in Table 9 and Table 10, factor analysis also supports the validity of the
instrument. According to the results, two factors are composed after the assessment of the collected
data.
Table 9. Strategic Level – Crisis Period Factor Analysis Component Matrix
a
Rotated Component Matrix

STR1C
STR2C
STR3C
STR4C
STR5C
STR6C

Component
1
2
.458
.679
.098
.741
.048
.804
.875
.163
.884
.165
.928
.114

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Rotated Component Matrix of the instruments addresses high correlation between the first three
questions. Similarly, the correlation between the last three questions is also high. These results
indicate that this instrument is composed of two factors and in terms of factor analysis this
instrument may be accepted as valid.
The instrument is composed of six questions or components. Table 10 shows the total variance
explained by each component. As shown in the table, only two components are enough to explain
the % 72.586 of the construct measured.
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Table 10. Strategic Level – Crisis Period Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component
1
2
3
4
5
6

Total
3.112
1.243
.695
.474
.298
.178

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
51.870
51.870
20.716
72.586
11.589
84.175
7.894
92.069
4.963
97.032
2.968
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
3.112
51.870
51.870
1.243
20.716
72.586

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
2.631
43.858
43.858
1.724
28.729
72.586

Extraction Method: Principal Component Analys is.

Tactical Level - Normal Economic Conditions
KMO and Bartlett’s Test results for tactical level normal period instrument are provided below. As
shown in Table 11, 0.805 KMO measure of sampling adequacy supports the validity of the
instrument.
Table 11. Tactical Level – Normal Period KMO and Bartlett’s Test Result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Tes t of
Spheric ity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.805
232.059
15
.000

Similarly, as illustrated in Table 12 and Table 13, factor analysis also supports the validity of the
instrument. According to the results one factor is composed after the assessment of the collected
data.
Table 12. Tactical Level – Normal Period Factor Analysis Component Matrix
Component Matrixa

TAC1N
TAC2N
TAC3N
TAC4N
TAC5N
TAC6N

Com pone
nt
1
.722
.865
.875
.693
.614
.806

Extraction Method: Principal Com ponent Analysis.
a. 1 com ponents extracted.

Rotated Component Matrix of the instruments addresses high correlation between all six questions.
This indicates that this instrument is composed of one factor and in terms of factor analysis this
instrument may be accepted as valid.
The instrument is composed of six questions or components. The following table explains the total
variance explained by each component. As shown in Table 13, only one component is enough to
explain the % 59.053 of the construct measured.
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Table 13. Tactical Level – Normal Period Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component
1
2
3
4
5
6

Total
3.543
.754
.689
.427
.408
.179

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
59.053
59.053
12.568
71.622
11.486
83.107
7.120
90.227
6.793
97.020
2.980
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
3.543
59.053
59.053

Extraction Method: Principal Component Analys is.

Tactical Level - Economic Crisis Conditions
KMO and Bartlett’s Test results for tactical level crisis period instrument are provided below. As
shown in Table 14, 0.829 KMO measure of sampling adequacy supports the validity of the
instrument.
Table 14. Tactical Level – Crisis Period KMO and Bartlett’s Test Result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Tes t of
Spheric ity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.829
240.507
15
.000

Similarly, as illustrated in Table 15 and Table 16, factor analysis also supports the validity of the
instrument. According to the results one factor is composed after the assessment of the collected
data.
Table 15. Tactical Level – Crisis Period Factor Analysis Component Matrix
Component Matrixa

TAC1C
TAC2C
TAC3C
TAC4C
TAC5C
TAC6C

Compone
nt
1
.724
.864
.882
.712
.654
.803

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix of the instruments addresses high correlation between all six questions.
This indicates that this instrument is composed of one factor and in terms of factor analysis this
instrument may be accepted as valid.
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The instrument is composed of six questions or components. The following table explains the total
variance explained by each component. As shown in Table 25, only one component is enough to
explain the % 60.452 of the construct measured.
Table 16. Tactical Level – Crisis Period Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component
1
2
3
4
5
6

Total
3.627
.725
.673
.416
.369
.190

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
60.452
60.452
12.084
72.537
11.215
83.752
6.927
90.679
6.147
96.827
3.173
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
3.627
60.452
60.452

Extraction Method: Principal Component Analys is.

Operational Level - Normal Economic Conditions
KMO and Bartlett’s Test results for operational level normal period instrument are provided below.
As shown in Table 17, 0.857 KMO measure of sampling adequacy supports the validity of the
instrument.
Table 17. Operational level – Normal Period KMO and Bartlett’s Test Result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Tes t of
Spheric ity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.857
348.383
15
.000

Similarly, as illustrated in Table 18 and Table 19, factor analysis also supports the validity of the
instrument. According to the results one factor is composed after the assessment of the collected
data.
Table 18. Operational Level – Normal Period Factor Analysis Component Matrix
Component Matrixa

OPE1N
OPE2N
OPE3N
OPE4N
OPE5N
OPE6N

Compone
nt
1
.789
.884
.865
.837
.862
.792

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
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Rotated Component Matrix of the instruments addresses high correlation between all six questions.
This indicates that this instrument is composed of one factor and in terms of factor analysis this
instrument may be accepted as valid.
The instrument is composed of six questions or components. Table 19 shows the total variance
explained by each component. As shown in the table only one component is enough to explain the %
70.333 of the construct measured.
Table 19. Operational Level – Normal Period Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component
1
2
3
4
5
6

Total
4.220
.680
.416
.268
.231
.185

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
70.333
70.333
11.331
81.663
6.937
88.600
4.470
93.070
3.844
96.915
3.085
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
4.220
70.333
70.333

Extraction Method: Principal Component Analys is.

Operational Level – Economic Crisis Conditions
KMO and Bartlett’s Test results for operational level normal period instrument are provided below.
As shown in Table 20, 0.873 KMO measure of sampling adequacy supports the validity of the
instrument.
Table 20. Operational level – Crisis Period KMO and Bartlett’s Test result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Tes t of
Spheric ity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.873
371.998
15
.000

Similarly, as illustrated in Table 21 and Table 22, factor analysis also supports the validity of the
instrument. According to the results one factor is composed after the assessment of the collected
data.
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Table 21. Operational Level – Crisis Period Factor Analysis Component Matrix
Component Matrixa

OPE1C
OPE2C
OPE3C
OPE4C
OPE5C
OPE6C

Compone
nt
1
.811
.905
.866
.814
.882
.815

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix of the instruments addresses high correlation between all six questions.
This indicates that this instrument is composed of one factor and in terms of factor analysis this
instrument may be accepted as valid.
The instrument is composed of six questions or components. Table 22 shows the total variance
explained by each component. As shown in the table only one component is enough to explain the %
72.193 of the construct measured.
Table 22. Operational Level – Crisis Period Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component
1
2
3
4
5
6

Total
4.332
.612
.427
.245
.200
.185

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
72.193
72.193
10.199
82.391
7.124
89.515
4.081
93.596
3.325
96.922
3.078
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
4.332
72.193
72.193

Extraction Method: Principal Component Analys is.

2.5.3. Sampling
The study is applied in Siemens Sanayi ve Ticaret A.S., the general representative of Siemens AG in
Turkey (www.siemens.com.tr). The time frame of the survey was July 2009. Total number of
employees of Siemens Turkey during this time frame was 2306. Table 23 provides the details of
employee profile of Siemens Turkey:
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Table 1. Employee Profile of Siemens Turkey as of July 2009.
Total Number of Employees (July 2009)

2306

White-collar employees

1601

Blue-collar employees

705

Gender
Women

556

Men

1750

Employee with access to a computer

1650

Education Level
Primary School Graduate

48

Secondary School Graduate

58

High School Graduate

842

Vocational School Graduate

133

University Pre-Graduate

10

University Undergraduate

945

Master’s Degree

258

PhD

12

Position Level
Top Management, CEO and CFO

2

Upper-level Manager

25

Middle-level Manager

96

Manager

114

Employee

2069

92 participants responded to the survey. After careful evaluation 7 responses were eliminated
because the related respondents didn’t fill in the demographic questions necessary for the analysis.
As a result, 85 responses were used for the analysis.
Size of the target population, which is the total number of employees of Siemens Turkey when the
survey was applied, is 2306. As a result, the representation level of the sample is 3.69%.
The survey was designed in Internet and was not accessible by the employees who do not have
access to a computer. Because of this limitation, the actual size of the target population could be
maximum 1650, and the representation level of the sample increases up to %5.15.
The number of managers within the target population is 237. With the assumption that the decisionmaking authority lies with the managerial positions, 54 of the evaluated 85 responses declared
themselves as managers at different levels which indicate that the real representation level of the
sample is 22.78%.
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3. CONCLUSION
The purpose of this study was to investigate decision-making process to understand how decisionmaking authority of different types of decisions are distributed throughout the organization levels.
The findings of this study may be summarized as follows:
First, macro decisions focusing on management activities at an organizational level can be divided
into three major decision types or levels: strategic, tactical and operational.
Second, matching the decision types with the organizational structure and organizational chart, the
distribution of decision-making authority throughout the organizational layers can be identified. The
findings indicate that, as expected, decision-making authority is higher at higher managerial levels.
This finding is in line with the definition of legitimate power (French, Raven, 1959).
Finally, the results of the statistical analysis proved that the survey tool developed for the empirical
study is internally consistent and reliable as it satisfied the necessary quantitative and qualitative
reliability and validity tests.
As a result, the research provided a new, valid and reliable tool to understand the dynamics of the
organizational behavior during the decision-making process.
For future research, this new tool has to be applied in different organizations in different industries
with higher levels of representation of samples.
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Özet
2008 yılı öncesinde dünya genelinde oluşan likidite bolluğu ve bankaların kredi kullandırma
oranlarında meydana gelen artış, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mortgage piyasalarının
olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. ABD’deki konut piyasalarında oluşan ekonomik kriz; önce
diğer sektörleri, ardından Avrupa’yla birlikte bütün gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına alarak küresel
bir krize dönüşmüştür. Küresel ekonomik krizin etkileri önce finans sektörüne ardından reel sektöre
yansımış, diğer ekonomik krizlerde olduğu gibi ilk olarak harcamalar kısılmış ve çalışanların işten
çıkarılmasına yönelik tedbirler alınmıştır.
2008 küresel krizi bütün sektörleri olumsuz etkilediği gibi medya sektörünü de etkilemiştir. Ekonomik
kriz şirketlerin bütün alanlarda olduğu gibi reklam alanlarında da tasarrufa yönelmesine neden
olmuştur. 2008 yılı itibariyle Türk medyasının reklam gelirlerinde gözle görülür bir azalış meydana
gelmiştir. Bu durum matbaacılıktan yazılı medyaya ve elektroniğe, halkla ilişkilerden reklam-pazar
araştırma şirketlerine, kültür endüstrilerinden futbol endüstrisine kadar reklam gelirleriyle ayakta
kalan tüm sektörlere gelir girişini azaltmıştır. Türk medyası küresel krizden çıkışı internet tabanlı yeni
medya araçlarına yönelerek çözmeye çalışmıştır. Bunun haricinde istihdam politikaları bağlamında
yaşanan personel azaltmaları, yatırımların revize edilmesi ve ortaklık arayışları gibi stratejiler krizden
çıkmak için şirketlerin uyguladığı politikalar olmuştur.
Ekonomik kriz, medya ve Türk medyası gibi konular kapsamında bir kavramsal çerçeve oluşturacak
olan çalışmanın merkezinde 2008 küresel ekonomik krizi yer almaktadır. Bu kavramın ortaya
konulması ve Türk medyasının ekonomik krize olan tepkisinin ne olduğunun tespiti ise literatür
taraması yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Analiz için seçilecek olan Turkuaz Medya, Doğan Medya,
Doğuş Grubu ve Ciner Grubu gibi örneklem medya şirketleri üzerinden istihdam durumları,
yatırımları, reklam gelirleri ve sahiplik durumları bağlamında bir çözümleme yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ekonomik Kriz, Medya, Türk Medyası
The Situation of Turkish Media in the 2008 Global Crisis
Abstract
The abundance of liquidity around the world before 2008 and the increase in banks' lending rates
had a negative impact on the mortgage markets based in the United States (USA). The economic
crisis in housing markets in the United States has been transformed into a global crisis by affecting
first other sectors and then all developing countries together with Europe. The effects of the global
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economic crisis were first reflected in the financial sector and then in the real sector, expenditures
were reduced as in other economic crises and measures for dismissal of employees have been taken.
The 2008 global crisis affected all sectors as well as the media sector. The economic crisis caused
companies to turn to savings in advertising as well as in all areas. Since 2008, there has been a
noticeable decrease in the advertising revenues of the Turkish media. This has reduced the input of
revenue to all sectors that survive with advertising revenues from printing to print media and
electronics, from public relations to advertising-market research companies, from cultural industries
to football industry. Turkish media tried to solve the exit from the global crisis by turning to new
internet-based media tools. In addition, strategies such as employee reduction, revision of
investments and search for partnerships in the context of employment policies have been policies
implemented by companies in order to escape the crisis.
The 2008 global economic crisis takes place in the center of the study, which will constitute a
conceptual framework within the context of issues such as the economic crisis, the media and the
Turkish media. The introduction of this concept and the determination of the reaction of the Turkish
media to the economic crisis will be carried out with the literature review method. Analysis of
employment situations, investments, advertisement revenues and ownership status will be carried
out through sample media companies such as Turkuaz Media, Doğan Media, Doğuş Group and Ciner
Group, which will be selected for analysis.
Keywords: Economic crisis, media, Turkish media

GİRİŞ
Küreselleşme olgusu birçok alanda olduğu gibi iktisadi alanda da dönüşümü zorunlu hale getirmiştir.
İktisadi entegrasyon 1970’lerden sonra pek çok ülkeyi birbirine bağlamış, siyasi sınırlar ekonomik
bağlamda etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Türkiye’de bu dönüşüm sürecine kayıtsız kalamamış 24
Ocak 1980 kararlarıyla birlikte liberalleşme sürecine dâhil olmuştur. Liberalleşme çabaları bütün
sektörleri dönüştürdüğü gibi medya sektörünü de dönüşüme zorlamıştır. Kendini yenileyen basın
işletmeleri sektörde varlıklarını sürdürmüş yeniliğe ayak uyduramayan işletmeler ise ya kapanıp
piyasadan silinmiş ya da el değiştirmek zorunda kalmıştır. Türkiye özelinde aile şirketlerinden
müteşekkil olan medya sektörü 1980’li yıllardan sonra holdingleşerek dönüşümüne devam etmiştir.
2008 küresel ekonomik krizi, Amerika Birleşik Devletleri’nde konut piyasalarında başlamış
ardından finansal piyasalara ve reel piyasalara sıçramıştır. Küresel ekonomik kriz bütün sektörleri
etkilediği gibi medya sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Ekonomik kriz ile birlikte medya sektörünün
önemli bir kaynağı olan reklam gelirleri büyük ölçüde azalmıştır. Reklam harcamalarının azalması
medya sektörünün temel ekonomik göstergelerini bozmuştur. Türkiye’de medya sektörü ekonomik
krizle mücadele kapsamında ilk iş olarak personel çıkarmaya, yatırımlarını azaltmaya ve ertelemeye
başlamıştır.
Çalışmada iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ekonomik kriz kavramı, 2008 küresel
ekonomik krizi ve reklam harcamaları hakkında küresel istatistiki verilere yer verilmiştir. İlk bölümde
ayrıca Türk medyasının holdingleşmesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Turkuvaz,
Ciner, Doğuş ve Doğan Yayın Holding gibi Türk medyasının önde gelen kuruluşlarının küresel
ekonomik krizden nasıl etkilendiği ve krize yönelik mücadeleleri hakkında genel bilgiler sunulmuştur.
1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Ekonomik Kriz
Kriz kavramının açık ve net bir tanımının yapılması kolay olmamakla birlikte, kriz mefhumu
buhran ve bunalım gibi kelimelerle aynı kapsamda kullanılmaktadır. İktisadi bağlamda ekonomik kriz,
mali kriz, finansal kriz, bankacılık krizi ve para krizi gibi kriz türleri söz konusudur. (Engin ve Göllüce,
2016: 28)
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Ekonomik kriz, önceden bilinmeyen veya tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin genelde
devleti, özelde ise yatırımcıları olumsuz anlamda etkilemesidir. Piyasalarda aniden ve beklenmedik
şekilde ortaya çıkan problemler ekonomik kriz olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte olağan
gelişmeler ve problemleri kriz olarak tasvir etmek doğru değildir. Ekonomik krizlerin en belirgin
özellikleri; önceden tahmin edilememesi, etkisinin uzun ya da kısa sürmesi, ekonomik bütünleşme
nedeniyle diğer sektörleri etkilemesi, ekonomik faaliyetleri yavaşlatması, işsizliği artırması, gelir
dağılımını bozması ve iktisadi büyümeyi yavaşlatması olarak özetlenebilir. (Aktan ve Şen, 2001: 12251226) Ekonomik kriz dönemlerinde genel olarak; üretim kapasitesinde düşüş, iflasların çoğalması,
fiyatlar genel seviyesinde artış veya azalış, istihdam oranlarında meydana gelen düşüş, ücretlerde
azalış, borsada çöküş, mevduat sahiplerinin bankalara hücum etmesi gibi başlıca parametreler
gösterilebilir. (Danacı ve Uluyol, 2010: 868)
1.1.1. 2008 Küresel Ekonomik Krizi
Amerika Birleşik Devletleri 2000’li yılların başında ekonomik durgunlukla mücadele
kapsamında faiz oranlarını düşürmüştür. Federal Bank’ın faiz oranlarını düşürmesi bankaların düşük
faizli konut kredisi kullandırmalarının önünü açmıştır. Konut piyasalarına talebin artması, konut
fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. ABD’de bankaların mortgage kredisi kullandırırken seçici
davranmamaları kredi dönüşlerinde problem oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca düşük gelirli
kişiler grubunun çoğu değişken faizli konut kredilerini tercih etmesi kredi ödemelerinde büyük risk
oluşturmuştur. (Eğilmez, 2009: 66) 2004 yılı itibariyle Federal Bank’ın faiz oranları kademeli olarak
arttırması, mortgage kredisi kullananların ödemelerde problem yaşamalarına ipotekli evlerin
bankaların elinde kalmasına ve konut fiyatlarının düşmesine sebep olmuştur. Bu durum, bankalar
açısından ödenemeyen toksik madde adı verilen batık kredi miktarını artırmış, bankaların finansman
ve likidite problemi yaşamalarına neden olmuştur. (Göçer ve Özdemir, 2012: 194)
Konut kredilerinin kullanımında bir ölçüt olmaması ve konut piyasasında dağıtılan kredilerin
geri dönmesinde yaşanan aksaklıklar küresel krize zemin hazırlamıştır. (Özatay, 2009: 22) Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki en büyük dördüncü yatırım bankası olan Lehman Brothers’ın 2008 yılında 600
milyar dolar borç açıklayarak iflasını istemesi küresel ekonomik krizin başlamasına neden olmuştur.
(Afşar ve Erkoç, 2018: 32)
Küresel finansal krizin ortaya çıkmasında; ABD ve gelişmiş ülkelerin finansal piyasaları
üzerindeki denetim ve düzenleme faaliyetlerinin yetersiz kalması, ABD merkezli finans kuruluşlarının
karlarını maksimize etmek istemeleri, küresel kriz öncesi ABD ve gelişmiş ülkelerin uygulamış
oldukları tutarsız iktisat politikaları gibi örnekler gösterebilir. (Kibritçioğlu, 2011: 5)
2008 küresel ekonomik krizinin en önemli nedeni konut fiyatlarındaki artış iken konut
fiyatlarının düşmesi ekonomik krizin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel kriz sonrası
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işsizlik oranlarında yükseliş söz konusudur. 2007 yılından
itibaren dünya genelinde petrol ve gıda fiyatlarında artış enflasyonist etkiye neden olmuştur.
Devletler, küresel ekonomik kriz sonrası liberal iktisadi politikaları revize ederek müdahaleci iktisat
politikaları ile piyasaya likidite desteğinde bulunmuşlardır. (Alantar, 2008: 5-8)
ABD’de baş gösteren küresel ekonomik kriz kısa sürede Avrupa’yı ardından tüm dünyayı etkisi
altına almıştır. Başta ABD olmak üzere tüm dünyada temel ekonomik göstergeler olumsuz
etkilenmiştir. Dünya genelinde ihracat rakamları azalmış, işsizlik yükselmiş, kamu kesimi ve bütçe
açıkları artmış, ekonomik büyüme yavaşlamıştır. Küresel ekonomik krizle mücadele kapsamında
Dünya Bankası, IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Federal Bank tarafından maddi yardımlar, faiz
indirimleri, kurtarma paketleri ve genişletici maliye politikası tedbirlerine rağmen krizin etkisi uzun
süre devam etmiştir (Eraslan, 2016: 82).
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1.2. Türk Medyası
Türkiye’de 1960’lı yıllarla birlikte endüstrileşme ve yenilenme süreci başlamıştır. Bütün
sektörler modern tesisler kurma yoluna gitmiştir. Bu durum basın sektörünü de etkilemiş, modern
anlamda kendini yenileyen basın işletmeleri ayakta kalırken, yeniliklere ayak uyduramayan basın
işletmeleri ise sektörden çekilmek zorunda kalmışlardır. Basın sektöründe etkin olmanın siyasi iktidar
ile olan ilişkilerde avantaj sağlaması farklı sektörlerden gelen kişilerin basın sektörüne ilgi
göstermesine neden olmuştur. (Kuyucu, 2018: 91) 1960’lı yıllardan sonra Karacan, Simavi, Nadi ve
Ilıcak aileleri kurumsallaşarak gazetecilikten kar elde eder hale gelmiş ve sektörde hâkimiyetlerini
sürdürmüşlerdir. (Özerkan ve Kabaş, 2005: 201)
Türkiye’nin 24 Ocak 1980 kararları sonrası neo-liberal politikaları uygulamaya koyması bütün
sektörlerin yapısal olarak dönüşümünü beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm ile basının mülkiyet
biçimleri ve finansman yapıları da değişmiştir. Medya 1980 öncesi aile şirketlerinin hâkimiyetinde
iken, yerini 1980 sonrası sermaye şirketlerine bırakmıştır. (Kuyucu, 2018: 94) 1980 öncesi medya
patronları gazetecilik eğitimi almış kişilerden oluşuyordu. Askeri darbe sonrası yapılan ilk seçimde
iktidara gelen hükümetlerin uygulamış oldukları iktisat politikaları neticesinde geleneksel medya
yapılanması holdingleşmeye dönüşmüştür. Gazetecilik sektörü dışından gelen iş adamları medya
sektöründe etkin olmuşlardır. Devletin kontrolünde olan medya alanı 90’lı yıllar ile birlikte özel
sektörün kontrolüne geçmeye başlamıştır. (Dursun, 2012: 16)
Devletin aldığı 24 Ocak 1980 kararları kapsamında gazete kâğıtlarına verilen desteğin
kaldırılmasıyla birlikte, basın kuruluşları büyük bir maliyetle karşı karşıya kalmışlardır. Kâğıt desteğinin
kaldırılmasıyla birlikte basın sektörü maliyetleri karşılayamaz duruma gelmiştir. Basın sektörünün
yaşadığı dönüşüm kapsamında reklam ve ilan gelirleri ile ayakta kalmaya başarabilen gazeteler yoluna
devam ederken, artan maliyetleri karşılayamayan gazeteler ise satılarak holdinglerin eline geçmiştir.
(Kuyucu, 2013: 148)
Basın sektörünü olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise promosyon rekabeti idi. 1990’lı
yılların başından ortasına kadar devam eden bu süreç medya sektörünü ekonomik maliyetlere
katlanmak zorunda bırakmıştır. Her bir gazetenin promosyon rekabetine girerek, sattıkları gazetelerin
yanında benzer eşantiyon ürünler vermesi tirajları yeteri kadar artıramamakla birlikte medya
sektörüne ek maliyetler getirmiştir. (Kadıoğlu, 2018: 105) 1995 yılında çıkarılan tüketiciyi koruma
kanunu ile birlikte promosyon savaşları kültürel ürünlerle kısıtlanmıştır. Promosyon rekabetinin sona
ermesiyle birlikte gazete patronları televizyon sektörünü yatırım yapmaya başlamıştır. (Kadıoğlu,
2007: 509)
90’lı yıllarla birlikte yapılan kanuni düzenlemeler ile birçok özel televizyon kanalı yayın
hayatına başlamıştır. Bu süreçte yazılı medya kısmen önemini, tirajını ve sektörden almış olduğu payı
görsel medya araçlarına bırakmak zorunda kalmıştır. Yasal engellerin kalkmasıyla birlikte medya
patronları televizyon ve radyo işine girerek hâkimiyetlerini sürdürmeye çalışmışlar ve bunda da
başarılı olmuşlardır. (Toruk, 2005: 503)
2000’li yıllara doğru medya sektöründe Türkiye’nin büyük sermaye gruplarının hâkimiyeti söz
konusudur. Medya patronlarının medya dışındaki yatırımlarından elde ettikleri kazanç, medya
yatırımlarına nispeten oldukça fazla idi. Kısacası büyük sermaye, medya yatırımlarını bir güç aracı
olarak görmekte ve dışsal fayda sağlama adına sübvanse etmektedir. (Yurdigül ve Yurdigül, 2010:
1929)
İktidar-medya ilişkisi karşılıklı çıkar ilişkisine dönüşmesiyle, ekonomik nedenlerden dolayı
medya iktidarın nimetlerine muhtaç duruma gelmiş, siyasi hâkimiyetini sürdürmek isteyen iktidar da
medya sektörüne bağımlı hale gelmiştir. 2000’li yıllardan sonra ekonomik kriz ve siyasi iktidarın
değişimi medya sektöründe değişimi beraberinde getirmiştir. Küresel medya şirketleri, yerel medya
şirketleri ile birleşerek pazarda hâkimiyetlerini sürdürme yoluna gitmişlerdir.
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2000’li yıllardan sonra sınırlı sayıda holding medya sektörünü denetimine almış durumdadır.
Söz konusu holdinglerin hâkimiyetinde bulunan televizyon, gazete, radyo vb. gibi kitle iletişim
araçlarına bakıldığında, medyada tekelleşmenin gerçekleştiği görülmektedir. 2002 yılında Ak Parti’nin
iktidara gelmesiyle birlikte siyasi bağlamda genel olarak iki karşıt ideolojik taraf medya sektörüne de
yansımıştır. Bir tarafta hükümeti destekleyen ve temsil eden medya grupları yer alırken, diğer tarafta
ise muhalefeti destekleyen ve temsil eden medya gruplarının yer aldığı görülmektedir. (Dursun, 2012:
7)
1.2.1. Ekonomik Krizlerde Türk Medyası
1990’lı yıllarla birlikte serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, finansal serbestleşme
politikalarının uygulanmaya başlanması Türkiye için yeni fırsatlarla birlikte olası tehditleri de
beraberinde getirmiştir. Bütçe açıkları ve cari açıkların finansmanın da yaşanan problemler, siyasi
istikrarsızlık, döviz ihtiyacının karşılanamaması gibi iç faktörlerin yanında körfez savaşı, Avrupa Para
Krizi gibi dış faktörler 1994 ekonomik krizinin temel nedenleri olmuştur. (Oktar ve Dalyancı, 2010: 12)
1994 ekonomik krizi öncesi banka sahiplerinin medya ve basında hâkimiyeti söz konusu idi.
Sektörde yalnızca Sabah grubunun sahipleri gazetecilikten gelirken, diğer medya kuruluşlarının
sahipleri aynı zamanda banka sahibiydiler. Sabah grubu sektörde avantaj sağlamak ve medya etkisini
gücü çevirmek için Etibank’ı satın almıştır. 1994 ekonomik krizi bankacılık sektörünü olumsuz
etkilemiştir. Ekonomik kriz nedeniyle bankacılık sektöründe oluşan zarar medya sektörüne de
yansımıştır. Kriz yıllarında, maddi problemlerden dolayı Kanal 6 televizyonuna haciz gelmiştir. Kanal
D’nin patronajı önce Ayhan Şahenk’e ardından 1995 yılında Aydın Doğan’a geçmiştir. 5 Nisan 1994
kararlarının hemen akabinde 7 Nisanda gazete kâğıdına %95 zam yapılması basın sektöründe
maliyetlerin artmasına neden olmuştur. 1994 krizinin bir diğer neticesi ise medya patronlarının
sendikalı çalışan istememesi, işten çıkarmayla tehdit etmesi sonucu çalışanlar noter aracılığıyla
sendikalardan istifa ettirilmiştir. (Kadıoğlu, 2018: 108-110-112)
2000’li yılların başından itibaren siyasilerin tekrar seçilebilme endişesi taşıması, politik
miyopluk gözeterek uyguladığı kısa vadeli politikalar 2001 ekonomik krizinin temel nedenleri arasında
gösterilebilir. 2001 ekonomik krizi ve 2008 küresel ekonomik krizi Türkiye tarihinin önemli dönem
noktalarını oluşturan iki büyük ekonomik kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. 80’li yıllardan sonra
medya sektörünün iş adamlarının hâkimiyetine geçmesi, medyada holdingleşmeyi de beraberinde
getirmiştir. 2001 ekonomik krizi ile birlikte birçok bankaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından el konulmuş, buna bağlı olarak holdingler ve medya şirketleri devletin kontrolüne
geçmiştir. (Kadıoğlu, 2018: 114)
2001 ekonomik krizinde borsa bir anda yüzde 18,1 düşüş yaşamış, gecelik faizler ise yüzde
7500’lere kadar çıkarken enflasyon oranı ise yüzde 70’e kadar yükselmiştir. Ekonomik krizden bütün
sektörler doğrudan etkilendiği gibi medya kurumları da etkilenmiştir. Ekonomik kriz nedeniyle tüm
sektörler harcamalarını kısma yoluna gitmiş, alınan tasarruf tedbirleri kapsamında işletmeler reklam
harcamalarını azaltmış, bu durum ise medya sektörünün reklam gelirlerine olumsuz yansımıştır. 2001
ekonomik krizi nedeniyle medya sektörünün reklam gelirlerinde %50 azalma olurken, medya
yatırımlarında ise %52’lik bir düşüş söz konusu olmuştur. (Bulunmaz, 2010: 64-67)
2001 kriziyle birlikte bazı medya şirketleri mali sıkıntıya girmiş, devlete olan borçları
ödeyememiş ardından söz konusu şirketlere TMSF tarafından el konulmuştur. TMSF el koyduğu
medya kuruluşlarını 2005 yılında satışa çıkarmasıyla birlikte medya sektörü yeniden şekillenmiştir.
TMSF 2004 yılında Uzan Grubunun bütün şirketlerine el koymuştur. Uzan grubunun devlete olan
borçları karşılığında medya varlıkları satışa sunulmuştur. Bu kapsamda Doğan Grubu 2005 yılında Star
TV’yi satın almış, Star Gazetesi ise Sancak Grubuna satılmıştır. BDDK 27 Ekim 2000’de Dinç Bilgin’e ait
Etibank’a el koymuştur. Ardından TMSF, el koyduğu Bilgin Grubunun medya kuruluşları olan SabahATV’yi 2005 yılında Turgay Ciner’e 10 yıl vade ile 433 milyon dolara satmıştır. TMSF 2007 yılında Ciner
ve Bilgin grubunun kendi aralarında yapmış olduğu gizli protokolü isnat göstererek tekrar geri
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almıştır. 5 Aralık 2007 tarihinde yapılan ihale çerçevesinde Sabah-ATV 1,1 milyar dolara Turkuvaz
Medya Grubu’na satılmıştır. (Kuyucu, 2013: 154)
1.2.2. 2008 Küresel Krizi ve Türk Medyası
2008 küresel krizi öncesi likidite bolluğu ve faiz oranlarındaki azalış dünya genelinde bütün
sektörlere olumlu yansımış, piyasalarda oluşan olumlu hava sektör bazlı büyümelere ve
genişlemelere neden olmuştur. Bu durum medya sektörüne de yansımıştır. Dünya genelinde reklam
ve medya yatırımı harcamaları artmış, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle medya sahipleri yeni
alanlara yatırım yapmışlardır. Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflasını açıklaması olumlu
küresel ekonomik atmosferin değişmesine ekonomik krizin ise ilk işareti olarak karşımıza çıkmıştır.
Küresel ekonomik kriz domino etkisiyle bütün ülkelere yayılmış uluslararası ekonomik parametrelerde
büyük düşüşler meydana getirmiştir.
Tablo 1. Dünya Ekonomisi Genel Görünümü
Yıl
Büyüme (%)
Enflasyon (%)
Ticaret Artışı (%)
2006
4,0
3,7
9,2
2007
4,0
4,1
8,0
2008
1,5
6,0
3,1
2009
-2,2
2,4
-10,6
2010
4,1
3,7
12,5
2011
2,9
4,9
6,0
2012
2,5
3,9
2,5
http://www.mahfiegilmez.com/2013/04/kuresel-krizin-neresindeyiz.html(09.07.2019)
Tablo 1’deki uluslararası ekonomik parametrelere bakıldığında 2007’den sonra dünya
ekonomik büyüme oranları -%2,2 oranında düşmüş, talebin azalmasıyla enflasyon oranları %2,4’lere
gerilemiş, dünya ticaret hacmi ise -%10,6’lara kadar azalmıştır. Küresel ekonomik krizin yapmış
olduğu tahribat ilk başta gelişmiş ülkeleri ardından gelişmekte olan piyasaları ve tüm dünyayı etkisi
altına almıştır. 2008 küresel ekonomik krizi ABD’de finans piyasalarında başlamış daha sonra reel
sektörü etkisi altına almıştır. Ekonomik açıdan dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD
ekonomisinin krize girmesi dünya ticaretini de daraltmıştır. (Palacıoğlu, 2018: 14)
Tablo 2. Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Büyüme (%)
Kişi Başı Gelir ($)
Enflasyon (%)
İşsizlik (%)
9,4
5.775
9,3
10,8
8,4
7.036
7,7
10,4
6,9
7.597
9,6
9,5
4,7
9.247
8,4
9,9
0,7
10.444
10,1
12,7
-4,8
8.561
6,8
12,6
9,2
10.079
6,4
10,6
8,8
10.444
10,5
9,0
2,2
10.497
6,2
9,3
4,2
10.822
7,4
9,6
Kaynak: https://www.hmb.gov.tr/bumko-ekonomik-gostergeler (09.07.2019)

Türkiye’de 2008 yılında küresel ekonomik krizinin etkileri yoğunlaşarak devam etmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerin 2008 ekonomik krizden etkilenmeleri, ülkelerin küresel sisteme
entegrasyonuna bağlı olarak değişim göstermiştir. (Öcal, 2011: 213) Türkiye’ye küresel ekonomik
krizle birlikte yabancı sermaye girişlerinde bir azalma olmuştur. Sıcak para girişlerinde meydana gelen
azalış döviz kurlarını yükseltmiş, bu durum ise maliyetlere yansımıştır. Tablo 2’ye göre Türkiye
ekonomisinde 2008 yılında büyüme oranları %0,7’ye 2009’da ise -%4,8’e kadar düşmüştür. İşsizlik
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rakamları ise %9,9’dan %12,7’ye kadar çıkmıştır. Kişi başı gelirde ise % 18 azalma söz konusu
olmuştur. 2010 itibarıyla Türkiye ekonomisinde belirgin bir düzelme olduğu tablo 2’de görülmektedir.
Grafik 1. Dünya Medya ve Reklam Yatırımları (milyon dolar)
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Kaynak: www.zenithmedia.com (09.07.2019)
2008 küresel ekonomik krizi öncesi yaşanan likidite bolluğu birçok sektörde genişletici etki
yaparken reklamcılık ve medya yatırımlarına da olumlu yansımıştır. Küresel ekonomik kriz ile birlikte
dünya genelinde reklam ve medya yatırımlarında azalma meydana gelmiştir. Dünya genelinde reklam
harcamaları 2008 yılında 499 milyar dolardan krizin etkisiyle 2009 yılında 456 milyar dolara kadar
gerilemiştir. Özellikle ABD merkezli medya holdinglerinin finans şirketleriyle olan bütünleşik yapıları
2008 küresel ekonomik krizinden etkilenmelerini hızlandırmıştır. Dünya’da birçok medya şirketi
ekonomik krize çözüm olarak ya kapanmış ya da dijital medyaya geçmişlerdir. (Yurdigül ve Yurdigül,
2010, s. 1934)
Grafik 2. Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları (milyon tl)
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Küresel ekonomik krizi ile birlikte Türkiye ekonomisinde sektör bazlı büyüme oranları inişe
geçmiş, 2008 yılı itibarıyla ise reklam yatırımları azalmaya başlamıştır. Türk medyası, harcama ve
yatırımlarının yüzde 80’ini reklam gelirlerinden finansa ettiğinden dolayı büyük bir ekonomik
darboğaz ile karşı karşıya kalmıştır. (Kara, 2009: 75) Tablo 4’te Türkiye’de medya ve reklam yatırımları
2007 yılında büyük bir ivme yakalayarak 3,3 milyar liraya kadar yükselmiştir. Küresel ekonomik krizin
etkisiyle 2008 yılında 3,2 milyar liraya düşen reklam harcamaları daha sonra 2,7 milyar liraya kadar
düşmüştür. Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde oluşan olumlu gelişmeler 2010 yılında
reklam ve medya yatırımlarının 3,6 milyar liraya kadar yükselmesine katkı sağlamıştır.
Küresel ekonomik kriz Türkiye’de medya sahipliği yapısında bir takım değişiklikler meydana
getirmiştir. Doğan grubu D-Smart ile dijital yayıncılığa başlamıştır. Vatan gazetesi Doğan grubuna
satılmıştır. Mayıs 2008’de Kanaltürk televizyonu Koza İpek grubuna geçmiştir. TMSF, Kral TV ve Kral
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FM’i Doğuş grubuna satmıştır. Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan gazeteleri Karacan-Demirören
ortaklığına satılmıştır. (Kadıoğlu, 2018: 117)
Türkiye’de 2008 krizi ile azalan reklam harcamaları televizyon dizilerini ve yapımcı şirketlerini
de doğrudan etkilemiştir. TV sahipleri diziler için ayırdıkları bütçeleri kısmış, yapımcı şirketler ise
oluşan maliyetleri dizi çalışanlarına yüklemişlerdir. (Sönmez, 2009) Bütün sektörlerde olduğu gibi
medya sektöründe de ekonomik krizin ardından ilk başvurulan yöntem toplu işten çıkarmalar
olmuştur. 2008 küresel krizi ile birlikte Türk Medya Grubu 400 kişinin işine son vermiştir. Digitürk ve
Turkmax ise 100 kişiyi, TV8 kanalı 50 kişiyi, FOX TV ise 40 kişiyi işten çıkarmıştır. Çalışanların işlerine
son verilmesinin yanında dergi ve gazeteler sayfa sayılarını azaltma yoluna gitmişlerdir. (Kara, 2009:
76)
2008 küresel ekonomik kriz sonrası Türk medyasının krizi daha az hasarla atlatabilmesi için
farklı çözümler ortaya konulmuştur. Dünya ülkelerinde medya sektörünün küresel ekonomik krizi
aşmada işletmelere yönelik doğrudan yardım veya sübvansiyon destekleri söz konusudur. Küresel kriz
çerçevesinde Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ile kısa çalışma ödeneğinin
medyaya yönelik kapsamı genişletilmiştir. Söz konusu destek ile ekonomik krizden etkilenen Basın İş
Kanunu’na tabi medya çalışanlarının maaşları devlet tarafından ödenmiştir. Türkiye’de ekonomik
krizle mücadele kapsamında medya sahipleri dijital medyaya geçiş için çalışmalar yapmışlardır.
Ekonomik kriz ile birlikte basın sektörünün hem reklam gelirleri düşmüş hem de maliyetler artmıştır.
Maliyetleri düşürebilmek amacıyla Akşam, Tercüman ve Güneş Gazeteleri sayfalarını 1 cm daraltarak
önemli oranda tasarruf sağlamışlardır. (Yurdigül ve Yurdigül, 2010: 1936)
2. 2008 Ekonomik Krizinde Medya Şirketlerinin Durumu
2.1. Turkuaz Medya Grubu
Turkuvaz medya grubu, eski sahibi Ahmet Çalık tarafından 5 Aralık 2007’de Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’nun yapmış olduğu ihale kapsamında daha önce Ciner Holding’e bağlı bulunan
Sabah-ATV grubunu 1,1 milyar dolara satın alarak medya sektörüne girmiştir. Turkuaz medya grubu
Aralık 2013’te el değiştirerek Kalyon gruba satılmıştır. (http://www.hurriyet.com.tr, 2013)
Günümüzde Turkuvaz medya grubu bünyesinde ATV, A2, A Haber, A SPOR, A PARA, A NEWS, ATV
Avrupa, Minika TV, Minika Çocuk ve Minika GO olmak üzere 10 Televizyon kanalı yayın yapmaktadır.
Sabah, Takvim, Fotomaç, Daily Sabah, Yeni Asır, Fikriyat, Sabah Avrupa ve Sabah USA olmak üzere 8
gazete faaliyet göstermektedir. Teknokulis, Aktüel, Bebeğim, Sabit fikir, China Today, Cosmopolitan,
Cosmopolitan bride, esquire, Forbes, Bazaar, Home Art, House Beautiful, Lacivert, Otohaber, Para,
Sofra, Şamdan Plus, Minika Çocuk ve Minika Go olmak üzere 19 dergi ile yayın yapmaktadır. A Haber
Radyo, Radyo Turkuaz, A Spor Radyo, A Para Radyo, Vav Radyo, Turkuvaz Efsane, Turkuvaz Romantik,
Radyo Enerji, Radyo Soft, Turkuvaz Anadolu, ve A News Radio olmak üzere 11 adet radyo kanalı yayın
hayatına devam etmektedir. Bunların yanında Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 1 adet dağıtım ve
pazarlama şirketi, 1 adet basım şirketi (Turkuvaz Dağıtım ve Pazarlama), 1 adet mobil medya şirketi
(Turkuvaz Mobil Medya) ve www.sabahsarisayfalar.com, www.yeniasirilan.com adlı ilan siteleri ve
faaliyet göstermektedir. (https://www.tmgrup.com.tr, 2019)
Tablo 3. Turkuvaz Medya Grubu Mali Tablosu (Bin USD)
2008
Varlıklar

2009

2010

2011

2012

2013

1.168.351

1.192.535

1.258.795

1.085.803

1.130.144

1.025.178

Kaynaklar

862.150

938.468

1.020.129

1.042.490

1.152.500

861.966

Net Varlıklar

306.201

254.067

238.666

43.313

-22.356

163.211

Faaliyet Kârı

27.657

-2.289

64.223

27.260

-52.843

-33.553

Kaynak: 2008-2013 yılları faaliyet raporlarından alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Yılsonu Merkez
Bankası kurları dikkate alınmıştır.
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Tablo 3’te Turkuvaz Medya Grubu’nun faaliyetleri ile ilgili temel ekonomik parametreler
hakkında genel bilgiler verilmiştir. 2008 küresel ekonomik krizi etkisini hissettirmeye başladığı 2009
yılı ile birlikte Turkuvaz Medya Grubu’nun net varlıkları 2013 yılına kadar sürekli azalış göstermiştir.
Medya grubunun net varlıkları 2008 yılında 306 milyon dolar iken 2012 yılında -22.356 milyon dolara
inmiş, daha sonra toparlanarak 2013 yılında 163.211 milyon dolara yükselmiştir. Turkuvaz Medya
Grubu’nun Faaliyet kârı ise 2009 yılında -2.289 milyon dolar olurken, 2010 yılında toparlanarak
64.223 milyon dolara yükselmiş, 2011 yılından sonra ise negatif yönlü seyir devam ederek 2013 yılı
itibariyle faaliyet zararı -33.553 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2008 küresel ekonomik krizinde ve diğer ekonomik krizlerde ilk başvurulan yöntem personel
maaşlarında azaltma ve işten çıkarmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Turkuvaz Medya Grubu
bünyesinde ekonomik kriz gerekçe gösterilerek personel maaşlarında tenzilata gidilmiştir. Maaş
indirimi çalışanlar tarafından greve gidilerek karşılık bulmuştur. Medya grubunda kriz sebebiyle 60’a
yakın kişi işten çıkarılmıştır. (http://www.haber7.com, 2011) Grev kararına katılım ekonomik kriz
ortamında çalışanların işten çıkarılırsam yeni iş bulamam korkusuyla beklenenden daha düşük
olmuştur (Kara, 2009: 66).
2.2. Ciner Medya Grubu
Ciner grubu 20 Ekim 2000 tarihinde Sabah Gazetesinin hisselerinin çoğunluğunu satın alarak
basın sektörüne giriş yapmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Nisan 2007’de Turgay Ciner’in
Dinç Bilgin’den satın almış olduğu hisselere el koymasının ardından 2007 yılında Habertürk’ü 35
milyon dolara satın alarak 2009 yılında Habertürk gazetesi yayın hayatına başlatmıştır. Ciner Yayın
Holding 14 Eylül 2007’de kurulmuş olup, radyo ve televizyon yayıncılığı, yapımcılık, basım, dijital
medya, gazete, dergi, kitap, dağıtım, perakende ve alternatif telekom alanlarında faaliyet
göstermektedir. (Bulunmaz, 2010: 240) Ciner medya grubu Habertürk TV, Show TV, Blomberg HT,
Show Max ve Show Türk televizyonları ile yayın hayatını sürdürmektedir. 2009 yılında yayın hayatına
başlayan Habertürk gazetesi ise 5 Temmuz 2018’de son baskısını yaparak www.habertürk.com adresi
ile internet mecrasında faaliyet göstermeye devam etmektedir. Ciner medya grubu bünyesinde HT
Hayat, HT Kulüp, HT Emlak ve Business HT olmak üzere 4 dergi yayın hayatına devam etmektedir.
Grubun bünyesinde Habertürk Radyo ve Blomberg HT Radyoları faaliyet göstermektedir. Habertürk
Matbaacılık ve C yapım Filmcilik holdingin faaliyette bulunduğu diğer alanları oluşturmaktadır. (Şeker
ve Uzun, 2018: 116)
Diğer medya gruplarında olduğu gibi Ciner Medya Grubunda da ekonomik krizin faturası ilk
olarak çalışanlara kesilmiştir. Ekonomik kriz gerekçe göstererek Kasım 2008’de Habertürk ve Kanal 1
televizyonunda ışıkçı, kameraman, resim seçici ve montajcılardan oluşan 30 kişinin işine son
verilmiştir. (Kara, 2009: 76) Ekonomik nedenlerden ötürü tenkisata giden Ciner Grubu 5 Ocak 2011
tarihinde Newsweek, FHM, Mother and Baby, GEO, Food and Travel ve OK! Dergilerini kapatmış,
yaklaşık 200 kişi işsiz kalmıştı. (Söylemez, 2011) Ayrıca Ajans Habertürk’te 18 kişi ile yollar ayrılmıştır.
Habertürk
gazetesinin
eklerinde
sayfa
sayıları
12’den
8
sayfaya
indirilmiştir.
(www.patronlardunyasi.com, 2011) Ciner grubu ekonomik kriz nedeniyle yeni bir gazete projesini
Şubat-2009 yılı sonuna kadar ertelemek zorunda kalmıştır. (Sönmez, 2009)
2.3. Doğuş Medya Grubu
Doğuş Holding 19 Aralık 1993 tarihinde Doğan Holding ile birlikte Kanal D televizyonunu
kurarak medya sektörüne giriş yapmıştır. Haziran 1994 tarihinde ise Kanal D’nin bütün hisseleri Doğuş
Grubu’na geçse de 1995 yılında Kanal D’deki bütün haklarını Doğan Holding’e devretmiştir. (Kadıoğlu,
2018: 112) Doğuş grubu 1999 yılında Kanal E’yi ve Cavit Çağlar’dan NTV’yi satın alarak medya
sektörüne yeniden giriş yapmıştır. 16 Ekim 2000 tarihinde Kanal E televizyonu isim değiştirerek CNBCE olarak yayın hayatına devam etmiştir. (Bulunmaz, 2011: 240) Doğuş Yayın Grubu’nun bünyesinde
NTV, STAR TV ve EUROSTAR olmak üzere 3 tv kanalı yayın faaliyetlerine devam etmektedir. Doğuş
Yayın Grubu bünyesinde NTV radyo, Kral pop Radyo ve KRAL FM yayın hayatını sürdürmektedir.
www.puhutv.com, https://www.ntvspor.net, https://www.kralmuzik.com.tr, www.vogue.com.tr ve
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www.gq.com.tr siteleri internet üzerinden faaliyet göstermektedir. VOGUE, GQ, Pozitif ve Mobilet
dergileri Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren dergilerdir.
Küresel ekonomik krizi gerekçe gösterilerek Doğuş Grubu Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’ndan devraldığı Kral TV’de 172 kişinin işine son vermiştir. Ayrıca Kral TV’nin popüler bir kanal
yapma planı ekonomik kriz nedeniyle ertelemiştir. (Kara, 2009: 76)
Tablo 4. Doğuş Yayın Grubu Mali Tablosu (Bin Dolar)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Varlıklar

299.563

316.937

326.911

796.815

870.137

744.924

Kaynaklar

119.441

122.832

165.275

148.602

337.107

384.958

Net Varlıklar

96.845

120.253

146.249

158.102

393.224

333.989

Faaliyet Kârı

14.997

38.864

37.881

80.614

140.726

12.887

Kaynak: 2008-2013 yılları faaliyet raporlarından alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Yılsonu Merkez
Bankası kurları dikkate alınmıştır.
Tablo 4’te Doğuş Medya Grubu’nun 2008-2013 yıllarıyla ilgili temel ekonomik parametreleri
hakkında genel bilgiler verilmiştir. Küresel ekonomik krizinin etkisi Doğuş Medya Grubu’nun
varlıklarında da etkisini göstermiştir. Grubun varlıklarında 2011 yılına kadar durağan bir seyir söz
konusudur. 2008 yılında 299.563 milyon dolar olan varlıklar 2010 yılında 326.911 dolar olarak
gerçekleşirken, 2011 yılından sonra toparlanma göstererek 2013 yılında 744.924 milyon dolara
yükselmiştir. Doğuş Medya’nın faaliyet 2009 yılında 38.864 milyon dolar açıklanmış, 2008 küresel
ekonomik krizinin etkisiyle 2010 yılında düşüş göstermiştir. 2011 yılından itibaren grubun faaliyet kârı
80.614 milyon dolara yükselmiş, 2012 yılında ise 140.726 milyon dolar olmuştur.
2.4. Doğan Yayın Holding
Doğan Holding yönetim kurulu başkanı Aydın Doğan, 8 Ekim 1979 tarihinde Milliyet
gazetesinin %75 hissesini satın alarak medya sektörüne giriş yapmıştır. 6 Ekim 1980 tarihinde ise
hisselerin tamamını satın alarak gazetenin resmi sahibi olmuştur. Aydın Doğan Haziran-1994’te
Hürriyet gazetesini satın alarak holding bünyesine kazandırmıştır. 1993 yılında yayın Doğuş Grubu ve
Doğan Grubu tarafından ortaklaşa kurulan Kanal D yayın hayatına başladı. Haziran-1994’te ise Kanal
D’nin tüm hisseleri Aydın Doğan’a geçti. Doğan Grubu bünyesinde 23 Ocak 1995’te Posta Gazetesi
yayın hayatına başladı. 11 Ekim 1999 tarihinde CNN ile yapılan anlaşma ile CNNTÜRK kanalı yayın
hayatına başladı. 2002 yılında Vatan Gazetesi Doğan Holding tarafından satın alındı. 2007 tarihinde
Doğan Grubu, D-Smart’ı kurarak dijital yayıncılık hayatına giriş yapmıştır. (Kadıoğlu, 2018: 104-117)
2011 yılında çıkan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında çıkan 6112
sayılı kanun gereğince medya kuruluşlarının pazar paylarının %30 ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu
kanun kapsamında, Doğan Grubu 2005 yılında bünyesine kattığı Star TV’yi Doğuş Holding’e, Milliyet
ve Vatan gazetelerini ise Demirören ve Karacan ortaklığı olan DK Gazetecilik ve Yayıncılık AŞ’ye
satmıştır. (Sözeri, 2015: 12)
Mart-2018’de Doğan grubu hisselerini 890 milyon dolara Demirören grubuna satmıştır.
Doğan Grubunun 2018 yılında sahip olduğu kuruluşlar; (Kalafat, 2018)
-

Doğan Haber Ajansı (DHA), Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Kanal D
Romanya, Euro D TV televizyonları,
Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME gazeteleri, hurriyet.com.tr, posta.com.tr,
fanatik.com.tr, hurriyetdailynews.com adlı haber portalları,
Doğan Burda Yayıncılık bünyesinde 68 adet dergi,
Doğan Egmont ve Doğan Kitapçılık adında yayınevleri.
Radyo D, Slow Türk, CNN Türk Radyo ve radyonom.com adlı dört radyo istasyonu,
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D Productions, InDHouse, Kanal D Home Video ve Doğan Music Company adlı TV ve müzik
yapım şirketleri,
- MedyaNet,
www.arabam.com,
www.hurriyetemlak.com,
www.hurriyetoto.com,
www.yenibiris.com, www.ekolay.net, www.yakala.co, hurriyetaile.com, mahmure.com ve
bigpara.com olmak üzere on online dağıtım ve e-pazarlama siteleri,
- Doğan Dağıtım, Doğan Printing Center, Doğan Media International ve Doğan Dış Ticaret
basım, dağıtım ve dış ticaret şirketleri,
- D-Smart, Blu TV adlı Dijital TV Platformlarıdır.
Doğan holding, Demirören grubuna 2018 yılında yapmış olduğu satıştan sonra günümüzde
medya sektöründe SlowTürk radyo kanalı, Blue TV dijital televizyon platformu, Doğan Kitap, Doğan
Burda Dergi Grubu ve DMC adlı müzik şirketi ile faaliyetlerine devam etmektedir. (Kuyucu, 2018: 98)
-

Tablo 5. Doğan Yayın Holding Mali Tablosu (Bin Dolar)
2008

2009

Varlıklar

3.061.375 2.823.102

Kaynaklar

1.001.446

Faaliyet Kârı
Yıl Sonu Kurları

2010

2011

2012

2013

2.531.217

2.483.456

2.214.784

1.778.070

933.773

513.788

345.704

524.302

499.906

-212.840

-230.619

-154.136

-632.114

110.824

-88.246

1,5218

1,4873

1,5376

1,8889

1,7776

2,1304

Kaynak: 2008-2013 yılları faaliyet raporlarından alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Yılsonu Merkez
Bankası kurları dikkate alınmıştır.
Tablo 5’te Doğan Yayın Holding’in 2008-2013 yıllarıyla ilgili temel ekonomik parametreleri
hakkında genel bilgiler verilmiştir. Küresel ekonomik krizin etkileri Doğan Yayın Holding’in
varlıklarında, kaynaklarında ve kârlarında 2008 yılında başlayarak 2012 yılına kadar sürmüştür. 2008
yılında 212 milyon dolar zarar açıklayan Doğan Medya Grubu, 2009 yılına 230 milyon dolar, 2010
yılında 154 milyon dolar, 2011 yılında ise 632 milyon dolar zarar açıklamıştır. 2012 yılında toparlanma
sürecine giren yayın grubu 110 milyon dolar kâr elde etmiştir. Doğan Yayın Holding’in varlıklarında da
2008 yılından 2013 yılına kadar dolar bazında azalma söz konusudur.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Doğan Yayın Holding Milliyet gazetesinin İK, Taktik, İnsan
Kaynakları ve İddaa Spor eklerinin yayınlarına son vermiştir. Doğan grubu Tempo ve Seda Magazin
dergilerini kapatma kararı almıştır. Ayrıca CNN Türk televizyonunda çalışan 20’ye yakın çalışanın işine
son verilmiştir. (Kara, 2009: 76)
SONUÇ
Türkiye’de 1980 öncesi ailelerin hâkimiyetinde olan basın işletmeleri küresel değişim ve
dönüşüm nedeniyle daha sonra yerini farklı iş kolundan gelen iş adamlarına bırakmak zorunda
kalmıştır. Farklı sektörden gelen iş insanlarının medya sektörüne yatırım yapması çapraz mülkiyet
olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisadi alanda mevcut olan acımaz rekabet medya sektörüne de
yansımıştır. Promosyon savaşları ve medya maliyetlerinin artması ile holding sahipleri rakip medya
kuruluşlarının hâkimiyet alanlarını sınırlandırarak medya piyasasının oligopolistik bir yapıya
bürünmesine neden olmuştur. Holdingleşmiş medya gücü, haberi ticari meta okuru ise müşteri olarak
görmekte kârını maksimize edebilme adına ise çıkarlarına tehdit oluşturabilecek kesimlere ve siyasi
iktidara karşı bu gücü rahatlıkla kullanabilmektedir. (Kara, 2009: 77)
2008 Küresel ekonomik krizi tüm alanlarda etkisini derinlemesine hissettirmiştir. Küresel kriz
finansal krize dönüşerek kısa sürede reel sektörü etkisi altına almıştır. Krizden etkilenen reel sektör
yatırımlarını ertelemiş, ilk önlem olarak da reklam yatırımlarını azaltmıştır. Medya ve reklam
yatırımları dünya genelinde ve Türkiye’de 2008 yılı itibariyle azalış göstermiştir. Küresel ekonomik kriz
Türkiye’de ilk olarak finans ve bankacılık sektörünü etkilemiş ardından tekstil, otomotiv, inşaat ve
medya sektörünü de etkisi altına almıştır.
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Çapraz mülkiyet durumu ve medyanın holdingleşmiş olması krizin medya sektörüne etkisini
hızlandırmıştır. Holdinglerin bünyesinde hem medya hem de diğer iştiraklerin faaliyetleri söz
konusudur. Entegre olmuş holding yapısı medya sektörünün krizden daha hızlı etkilenmesine neden
olmuştur. Türkiye’de medya sektörü ekonomik krize tedbir olarak yatırımlarını ertelemiş, istihdam
durumunu tekrar gözden geçirerek bir kısım çalışanlarının işlerine son vermiştir. Bu doğrultuda birçok
yayın kuruluşu gazete eklerini kaldırmış, gazete ebatlarını küçültmüş, personel sayılarında tenkisata
gitmiştir. Medya sektöründe kriz gerekçe gösterilerek uzun süre maaşlarda zam yapılmamış bazı basın
işletmeleri ise maaşlarda kesintiye gitmiştir. (Kara, 2009: 77) Küresel krizden en fazla etkilenen bir
diğer alan ise dizi sektörüdür. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yayımladığı
raporda 2008 yılı rakamlarına göre dizi sektörünün %30 küçüldüğü, 150 bin kişinin istihdam edildiği
bu sektörde kriz nedeniyle 50 bin kişi işlerini kaybettiği belirtilmiştir. (İSMMMMO, 2010: 403)
Hem Küresel ekonomik kriz hem de iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte medya
sektörü gelenekselden yeni medyaya dönüşümü öncelemiştir. Medya sektörü ekonomik krizle
mücadele politikası olarak internet mecrasına öncelik vermiştir. Bu bağlamda bazı medya kuruluşları
faaliyetlerini aksatmayacak şekilde maliyetleri azaltmak için gazeteleri yazılı basından çekerek
internet haber sitelerine dönüştürmüşlerdir.
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Yeni Senedler Işığında 1920 Gence İsyanı
Ülker HÜSEYNOVA
Azerbaycan Lenkeran Devlet Universitesi, Doktora Öğrencisi

Özet
Makale, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin yıkılmasından sonra Azerbaycan’daki yeni Sovyet
rejimine karşı direniş hareketinin önemli bir sayfası olan Gence isyanıyla ilgili. Sovyet tarihçiliğinde,
isyanın doğası, seyri ve sosyal kompozisyonu tamamen tahrif edildi ve isyan, iktidarı yitiren güçlerin
önceki güç ayrıcalıklarını geri kazanma girişimi olarak görüldü. Sovyet yönetiminin ilk yıllarında,
Gence isyanı dahil, Azerbaycan’daki ayaklanmalarla ilgili birkaç makale yazılmasına rağmen, kaynak
tabanlarının çok sınırlı olması ayaklanmanın tam bir resminin aydınlatılmasına izin vermiyor. Moskova
arşivlerinden gelen belgeler de dahil olmak üzere yakın zamanda yayınlanan materyaller, Gence
ayaklanmasının bazı önemli noktalarını tekrar gözden geçirmemize izin verecek. Yeni yayımlanan
belgeler, Mayıs ve Haziran 1920 yılının Gence ve çevresindeki isyanın Sovyet rejimine karşı en güçlü
isyanlardan biri olduğunu gösteriyor. İsyan, halkın bütün kesimlerinin, askerlerin ve Azerbaycan
ordusu subaylarının katılımıyla gerçek bir halk ayaklanmasıydı. İsyanın ilk günlerinde isyancılar,
Sovyet birliklerini şehirden çıkararak buradaki faaliyetlerine devam edip büyük başarı elde ettiler.
Gence isyanı, Sovyet siyasi-askeri liderliği içinde ciddi korkulara yol açtı. İsyanın tüm Azerbaycan’a
yayılma tehlikesi, Sovyet rejiminin Güney Kafkasya’ya yönelik planlarına ciddi tehditler getirdi. Bu
nedenle, Sovyetler isyanın yayılmasını engellemek için topçu ve zırehlı trenler kullanarak en
acımasız tedbirleri aldı. Askeri birliklerin komutanlarına, asilere karşı acımasızca davranmaları ve şehri
yıkmaları emredildi. İsyanın bastırılmasına rağmen, isyan Azerbaycan halkının işgalci rejimle
uzlaşmadığını açıkça gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Sovyet rejimi, işgal, direniş, Gence isyanı
Summary
The article is about the Ganja rebellion, an important page of the resistance movement against the
new Soviet regime in Azerbaijan after the collapse of the Democratic Republic of Azerbaijan. In Soviet
historiography, the nature, course, and social composition of the rebellion were totally distorted, and
the rebellion was seen as an attempt by the powers that lost power to restore their previous power
privileges. Although several articles were written about the uprisings in Azerbaijan during the early
years of the Soviet administration, including the Ganja rebellion, the very limited base of resources
does not allow for a complete picture of the uprising. Recently published material, including
documents from the Moscow archives, will allow us to reconsider some of the key points of the
Ganja uprising. The newly released documents show that the revolt in Ganja and its environs in May
and June 1920 was one of the strongest revolts against the Soviet regime. The rebellion was a real
popular uprising with the participation of all segments of the people, soldiers and officers of the
Azerbaijani army. In the early days of the rebellion, the rebels achieved great success by removing
Soviet troops from the city and continuing their activities there. The Ganja rebellion led to serious
fears within the Soviet political-military leadership. The danger of the rebellion spreading to all
Azerbaijan brought serious threats to the plans of the Soviet regime in the South Caucasus.
Therefore, the Soviets took the most brutal measures using artillery and armored trains to prevent
the spread of the rebellion. The commanders of the troops were ordered to act mercilessly against
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the rebels and destroy the city. Despite the suppression of the rebellion, the rebellion made it clear
that the Azerbaijani people did not agree with the occupying regime.
Keywords: Azerbaijan, Soviet regime, occupation, resistance, Ganja rebellion.

GIRIŞ
1920-ci ilin aprelində sovet qoşunları Azərbaycanı işğal etdikdən sonra ölkənin bütün ərazisində baş vermiş
qanunsuzluqlar, zorakılıqlar, qarət və talanlar, xalqın milli və dini dəyərlərinə sayğısız münasibət və s. sovet
rejiminə qarşı kütləvi müqavimət hərəkatının baş verməsinə gətirib çıxardı. Müqavimət hərəkatı
Azərbaycanda müxtəlif formalarda özünü göstərirdi ki, bunun da ən radikal forması silahlı üsyan oldu.
Rejimə qarşı siilahlı çıxışlar ölkənin demək olar ki, bütün bölgələrini bürümüşdü. Son dövrlərdə əldə edilmiş
arxiv sənədləri xalqın işğalçı rejimə qrşı mübarizəsi haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa imkan verir.
Bu çıxışlar arasında Gəncə üsyanı xüsusi yer tutur. Gəncə üsyanı haqqında son illərdə Azərbaycan tarixçiləri,
o cümlədən bu sətirlərin müəllifi tərəfindən bir çox məqalələr yazılsa da, əldə edilmiş son materiallar, o
cümlədən Rusiya Dövlət Hərb Arxvinin (RDHA) materialları üsyanla bağlı bir çox məsələlərə yenidən
baxmağa imkan verir. RDHA-nin sənədləri Gəncə üsyanının yatırılması zamanı sovet komandanlığının və
qoşun hissələrinin insanlığa sığmayan vəhşiliklərini təsdiq edən əvəzzsiz tarixi mənbələrdir. Həmin
materiallar sübut edir ki, Gəncə üsyanı Sovet rəhbərliyində ciddi təşviş yaratmışdı. Rəhbərlik bu üsyanın
Cənubi Qafqazda Sovet hakimiyyətinin gələcəyi üçün böyük təhlükə olduğunu dərk edərək nəyin bahasına
olursa-olsun qısa müddətdə onu yatırtmağı qərara almışdı.
İsyanın başlanma Sebepleri ve Gidişatı
Sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcudluğuna son qoyulması ilə ölkədə yeni sosialsiyasi münasibətlər sistemi təşəkkül tapmağa başladı. İşğalçı mahiyyətinə baxmayaraq yeni hakimiyyətə
qarşı ilk günlər əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında aqressiv münasibət demək olar ki, özünü göstərmirdi.
Bunun əsas səbəbləri sırasında əhalinin baş verən dəyişikliklərdən xəbərsizliyi (Gəncə üsyanının
yatırılmasına rəhbərlik etmiş M.Velikanov yazırdı ki, bir çox kəndlər üsyan başlayarkən hətta ölkədə yeni,
sovet hakimiyyətinin qurulmasından xəbərsiz idilər. Köhnə qoşun hissələri yenidən təşkil olunmamış və öz
mövcudluqlarını saxlayırdılar (Великанов, 1928: 143) –Ü.H.). Bunu həmçinin Cümhuriyyət hökumətinin
hakimiyyəti dinc yolla təhvil verməsi, geniş xalq kütlələrində yeni hakimiyyətlə bağlı sosial illüziyaların
mövcud olması və s. ilə izah etmək olar. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
bir çox siyasi partiya və ictimai təşkilatlar Sovet hakimiyyətinə loyal münasibət göstərərək onunla
əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını bildirmişlər. Lakin az keçmədi ki, bolşeviklər tərəfindən Azərbaycanda
həyata keçirilməsinə başlanılan siyasi kurs yeni hakimiyyətə olan ümidlərin büsbütün qırılmasına gətirib
çıxardı. Rusiyada bolşeviklərin həyata keçirdikləri sərt hərbi-inzibati rejim Azərbaycanda da kor-koranə
şəkildə tətbiq olunurdu. İşğalın ilk günlərindən başlayaraq Cümhuriyyətin liderlərinə, milli ordunun
komanda və zabit heyətinə, qeyri-bolşevik partiya və təşkilatların nümayəndələrinə qarşı amansız təqiblər
geniş vüsət almağa başladı.
Azərbaycanın qəzalarında yerləşdirilmiş Qırmızı ordu hissələri özlərini çox pis aparır, xalqın milli və
dini adət-ənənələrinə saymazcasına yanaşır, kəndlərdə qarət və talançılıqla məşğul olurdular. Sovet
hakimiyyətinin ilk günlərindən başlayaraq tətbiq edilən müsadirələr – sözün əsl mənasında qarətçilik
kampaniyasına çevrilmişdi. Bu zaman xalqın bütün təbəqələri bu müsadirələrdən əziyyət çəkirdilər.
Qırmızı ordu hissələrinin özbaşınalıqlarından Azərbaycanın bütün qəzalarının əhalisi əziyyət çəkirdi.
Çox keçmədən yeni rejimə qarşı narazılıqlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində - Gəncədə, Qarabağda,
Qubada, Lənkəranda, Astarada, Zaqatalada, Nuxada, Naxçıvanda və başqa yerlərdə işğalçılara qarşı əsil xalq
hərəkatı forması almış üsyanlara çevrildi. Həmin üsyanlar arasında əhatəliyinə, mütəşəkkilliyinə,
davamlılığına və digər xüsusiyyətlərinə görə Gəncə üsyanı xüsusi yer tutur. Sovet tarixşünaslığı Gəncə
üsyanı da daxil olmaqla bu xalq üsyanlarını əksinqilabi qüvvələrin hərbi müqaviməti, onların amansızcasına
yatırılmasını isə banditizmlə mübarizə kimi qələmə vermiş, bu üsyanların baş vermə səbəblərini, onların
iştirakçılarına qarşı tətbiq edilmiş qeyri-insani tədbirlərin forma və üsulları haqqında əsil həqiqətləri
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saxtalaşdırmışdır. Yalnız Azərbaycan müstəqilik əldə etdikdən sonra sovet işğalına qarşı müqavimət
hərəkatı haqqında dərin tədqiqatlar aparmaq üçün obyektiv şərait yaranmışdır. Təəssüf ki, indiyə qədər
Gəncə üsyanını geniş araşdırıldığı əsər yazılmamışdır. M.Süleymanovun monoqrafiyasında (Süleymanov M.
Azərbaycanın hərb tarixi. Sovet dövrü. I hissə (1920-1922). Tehran: Firuzan. 2011. 599 s.) Gəncə üsyanı
haqqında müəyyən material öz əksini tapmışdır. Müəllif Azərbaycan arxivlərinin sənədlərinə, eləcə də sovet
dövründə nəşr edilmiş sənədlər toplusuna və ədəbiyyata əsaslanaraq Gəncə üsyanının səbəblərini, gedişini
və nəticələrini işıqlandırmışdır.
Gəncə üsyanının (eləcə də digər üsyanların) obyektiv öyrənilməsi üçün əlavə arxiv sənədlərinin və
materiallarının araşdırılması, öyrənilməsi və dövriyyə gətirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin çox
təəssüf ki, bu sənədlərin bir çoxu xarici ölkələrin arxivlərində saxlanılır. Bu baxımdan Rusiya Dövlət Hərb
Arxivinin fondlarında saxlanılan sənədlərin müstəsna əhəmiyyəti vardır.
RDHA-nin müxtəlif fondlarında Gəncə üsyanının baş verməsi, gedişi, iştirakçılarının tərkibi, sayı,
yatırılma metodları haqqında zəngin sənədlər qorunub saxlanılır. Bu sənədlər xarakter etibari ilə
məlumatlardan, teleqramlardan, əmrlərdən, yazışmalardan, hərbi vəziyyəti və əməliyyatın gedişini əks
edirən hesabatlardan ibarətdir. 195-ci Fondun 3-cü siyahısındakı 275-ci işdə XI Qırmızı ordunun operativ
idarəsinin rəisi V.Voronkovun imzası ilə Gəncədə üsyanın yatırılması haqqında Qırmızı ordunun
qərargahının operativ məlumatı diqqət cəlb edir.
Arxiv sənədlərinin, memuar ədəbiyyatın və tarixşünaslığın təhlili belə nəticəyə gəlməyə imkan verir
ki, Gəncə üsyanının baş verməsinin əsas səbəbi məhz sovet hakimiyyəti orqanlarının və XI Qırmızı ordu
hissələrinin törətdikləri zorakılıqlar və cinayətlərə görə xalqın səbr kasasının daşması idi. Gəncə üsyanının
əsas hərəkətverici qüvvəsi və rəhbərləri Azərbaycan milli ordusunun zabitləri olsa da, üsyanda əhalinin ən
müxtəlif təbəqələri iştirak etdiyindən bu üsyan əsil xalq üsyanı idi.
Sənədlər üsyanın mayın 25-dən başlayaraq iyunun 4-dək davam etdiyini təsdiqləyir (RDHA, F. 195,
Siy. 4, İş 275, v. 2). Üsyanın əsas hərbi qüvvəsini infanteriya generalı C.Şıxlinskinin rəhbərlik etdiyi keçmiş
Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1-ci piyada diviziyası (sovet işğalından sonra diviziya Qırmızı ordunun 1-ci
Azərbaycan diviziyası adını almışdı. - Ü.H.) təşkil etmişdi. Üsyanda milli ordunun 3-cü Gəncə alayının
hissələri, 3-cü Nuxa süvari alayının təlim komandası və digər hissələr iştirak etmişdilər. Azərbaycan
ordusunun keçmiş hərbi hissələrlə yanaşı qaçaq Qəmbərin, Sarı Ələkbərin, qaçaq Qasım Kolaxaninin, qaçaq
Mikayılın və başqalarını başçılıq etdikləri dəstələr də üsyana qatılmışdılar. Üsyan iştirakçılarının ümumi
sayının on mindən artıq olduğu bilidirilirdi (İbişov, 1996: 45), onlardan təqribən 2 mininin silahlı olduğu
güman olunurdu. Sovet tarixşünaslığında da üsyançıların ümumi sayının 10.000-12.000 olduğu göstərilir.
Onlara Azərbaycan ordusunun 1800 əsgər və zabitinin də qoşulduğu qeyd olunur (Краснознаменный,
1981: 34; Траскунов, 1961: 233).
Üsyan ərəfəsində Gəncə şəhərində və ətrafında Q.A.Şirmarxerin komandanlığı altında XI Qırmızı
ordunun 20-ci atıcı diviziyasının 178 və 180-ci alayları və 60-cı briqadanın yüngül artilleriya divizionu
yerləşdirilmişdi. Diviziyanın 178-ci və 180-ci süvari alayları şəhərin ermənilər yaşayan hissəsində mövqe
tutmuşdu. Rabitə bölüyü və komendatura ilə birlikdə sovet hissələrinin ümumi sayı 2 min nəfər təşkil
edirdi. 60-cı briqadanın tabeliyinə verilmiş bu hissələr 2 yüngül topla və 30-a qədər pulemyotla
silahlanmışdı (Великанов, 1928: 147; Траскунов, 1961: 233). Bundan başqa Zurnabad rayonunda 1
batereya və 8 pulemyotla silahlanmış 40-cı süvari briqadası, Yelenendorf rayonunda isə 20-ci atıcı
diviziyasının topçu qərargahı və 2 topla silahlanmış bir batareyası yerləşdirilmişdi. Üsyan ərəfəsində mayın
25-də Taman süvari briqadasının 2-ci alayı da Gəncə rayonuna göndərilmişdi (Краснознаменный, 1981:
233). M.Traskunovun kitabında XI Qrmızı ordunun 59 və 60-cı briqadaları 2 və 3-cü briqadalar kimi gedir.
Üsyan ərəfəsində şəhərdə yerləşmiş I Azərbaycan diviziyasının rəhbərliyində dəyişiklik edilmiş,
diviziyaya komandanlıq S.Şevelevə tapşırılmışdı. Tərkibi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olan zabit heyəti
sovet hərbiçiləri ilə əvəzlənməyə başlanmışdı. Əslində bu da etirazların başlanması üçün əsas səbəblərdən
biri olmuşdu. RDHA-nin 109-cu fondunun sənədlərindən birində qeyd olunur ki, diviziyanın komanda
heyətinin əsasən qeyri-müsəlmanlardan ibarət olması müəyyən problemlər yaradır. Ona görə də onların
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bolşevik əhval-ruhiyyəli türk komandirlərlə əvəzlənməsi təklif olunurdu (Rusiya Dövlət Hərb Arxivi (RDHA),
Fond 109, Siyahı 10, İş 3 v. 40). Azərbaycan əsgərlərinin xidmət etdikləri ordu hissələrinin təminatının aşağı
səviyyədə olması da boşleviklərin nəzərincə bu hissələrdə nizam-intizama pis təsir göstərirdi (Rusiya Dövlət
Hərb Arxivi (RDHA), Fond 109, Siyahı 10, İş 3, v. 115-116).
Sovet ordusunun xüsusi şöbəsi tərəfindən Gəncənin keçmiş qubernatoru, şəhər əhalisi arasında
böyük nüfuz sahibi olan Xudadad bəy Rəfibəyovun həbs edilməsi üsyanın başlanması üçün qığılcım oldu.
Mayın 25-dən 26-na keçən gecə üsyançılar Gəncə İnqilab Komitəsinin üzvlərini həbs etdilər (Кадишев,
1965: 294; ARPİİSSA, F. 1, S. 1, İş 83 v. 33; “Коммунист”, 1920: 9 июня). Həmin gün ertəsi üsyançılar
şəhərin azərbaycanlılar yaşayan hissəsini Qırmızı ordu hissələrindən azad etdilər. Üsyançılar tərəfindən 600ə yaxın Qırmızı hərbçi həbs edildi (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA), Fond 410, Siyahı 1, İş
152, v. 25).
Üsyançılar 20-ci diviziyanın bütün artilleriyasını qənimət götürmüşdülər. Mayın 26-da dəmir yolu
stansiyasını ələ keçirməyə cəhd göstərilsə də, Ağstafadan gətirilmiş 20-ci diviziyanın komandiri Velikanovun
da olduğu “Ulyantsev” zirehli qatarının müdaxiləsi buna imkan vermədi (RDHA, F. 195, Siy. 4, İş 275, v.2;
Великанов, 1928: 150-152; Интернациональная помощь, 1989: 57; Кадищев, 1965: 295-296). Buna
baxmayaraq üsyançılar silah anbarını, həbsxananı, fövqəladə komissiyanın binasını ələ keçirməyə nail
oldular. Üsyançı dəstələrə polkovnik Krauze, topçulara isə polkovnik Nikolayev rəhbərlik edirdi. Sovet
qoşunlarından ələ keçirilmiş silah-sursat, o cümlədən topların sayəsində üsyançıların imkanları xeyli
artmışdı («Коммунист» qəzeti, , 1920: 8 июня).
Gəncədə baş vermiş üsyanın qarşısını almaq üçün XI Qırmızı ordunun komandanlığı mayın 26-da 60
№-li əmr verdi. Əmrdə Qırmızı ordu hissələrinin hərəkət istiqamətləri, şəhər və yaşayış məntəqələrinin
qorunması ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Əmrdə Azərbaycan ərazisində iğtişaşların başlanması və
Bakı şəhərində üsyan ehtimalının da yüksək olduğunu nəzərə alınaraq Bakı və mədənlərinin mühafizəsi
xüsusi vəzifə olaraq müəyyənləşdirilirdi (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 187, v. 1-2).
Həmin gün ordu komandanlığının bu əmri teleqramla bütün hissələrə (18 –ci süvari, 7-ci süvari
diviziyaları, 32, 28 və Taman briqadaları) çatdırıldı. “Г” seriyalı həmin əmrdə və teleqramda birbaşa
göstərilirdi: “Başlıca qüvvələrlə ən təcili surətdə Gəncəyə hərəkət edin və ən sərt tədbirlətlə üsyanı yatırdın.
Hərəkətə başladığınız və Gəncəyə çatdığınız barədə təcili xəbər verin”. Levandovski Kurıko ilə danışığında
əmr vermişdi: “Bütün tədbirlərə əl ataraq, qarşınıza çıxanı qılıncdan keçirin, hətta 200 adamı məhv etmək
lazım gəlsə belə, nəyin bahasına olursa olsun üsyanı yatırdın. (Teleqramın bu hissəsi rusca belədir: не
останавливаться ни перед какими мерами, рубить направо и налево и во что быть не стало подавить
восстание, если даже придется вырезать до 200 человек) (RDHA, F. 7717, Siy.1, İş 18, v. 39). XI ordu
komandanlığının bu əmrlərinə uyğun olaraq Qafqaz cəbhəsi komandanlığı mayın 28-də 7032/c №li direktiv
imzaladı. Direktivdə XI ordu komandanlığının yuxarıda 60 №li əmrində ifadə olunmuş sərəncamlar bəyənilir
və onun qarşısında əsas vəzifə kimi nəyin bahasına olursa olsun Bakı rayonunun etibarlı təmin olunması və
neft mədənlərinin və qurğularının əldə saxlanılması müəyyənləşdirilirdi. Direktivdə ordu komandanlığından
Zaqatala, Yelizavetpol və Şuşa rayonlarını kifayət qədər güclə tutulmasının davam etdirilməsi, həmin
rayonlarda qayda-qanunun təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməsi ordunun yuxarda qeyd olunmuş
əsas vəzifəsinə mane olmaması vurğulanırdı (RDHA, Kolleksiya, İş 3). Yuxarıda qeyd olunmuş döyüş
əmrlərindən çıxış edən XI Qırımızı ordu komandanlığı Gəncə üsyanını yatırtmaq üçün əlavə tədbirlər
görməyə başladı.
XI Qırmızı ordunun qərargahının operativ şöbəsinin rəisi Kuznetsovun 20-ci atıcı diviziyasının
nümyəndəsi Qraxovski ilə teleqraf danışıqlarından bəlli olur ki, artıq 25-dən 26-a keçən gecə saat ikiyə yaxın
20-ci diviziya qərargahında Gəncədə üsyan olacağı haqqında məlumat var idi. Saat altının yarısına qədər
sakitlik olmuş, bu andan başlayaraq kerosin kəmərinin yaxınlığında toplaşan üsyançı süvari dəstələri
hərəkətə keçmişlər. Bu zaman üsyançılar stansiyada olan “Astarxan” zirehli qatarına hücum etmiş, qatar
üsyançılara atəş aça-aça Ağstafa istiqamətinə geri çəkilmişdi. Kuznetsovun bildirdiyinə görə dərhal yerli
qulluqçulardan və fəhlələrdən ibarət dəstələr təşkil edilmiş (Kuznetsov bu dəstələrin kimlərdən təşkil
olunduğunu bildirmir, görünür, onlar yerli rus və erməni əhalisindən təşkil olunmuşdu – Ü.H.) və onlar
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qoşunlarla birlikdə zəncirvari şəkildə Gəncə şəhəri və şimal istiqamətində hücuma keçmişdilər (RDHA, F.
195, Siy. 3, İş 232, v. 94). Mayın 27-i, saat birə qədər qırmızıların hücumu uğurla davam etsə də, sonra
üsyançılar döyüşdə dönüş yarada bilmişdilər. Üsyançılar batareyalardan atəş açaraq stansiyaya yenidən
hücum etmişdilər. Buna görə də sovet hissələri (bunlar üsyan başlayarkən yeni dislokasiya yerinə - Gəncəyə
gətirilmiş 2-ci atıcı diviziyanın hissələri idilər –Ü.H.) stansiyadakı qatarlarla birlikdə oranı tərk etməli
olmuşdular. Həmin an stansiyada müxtəlif tərkibli dörd qatar və “Astraxan” zirehli qatarı dayanmışdı. Geri
çəkilən sovet eşalonunu süvari üyançılar Dəlməmmədli stansiyasına qədər təqib etmişdilər. Nəticədə saat 2
radələrində sovet qoşunlarının qərargahı ilə Gəncədə qalmış hissələr arasında əlaqə kəsilmişdi. Mingəçevir
stansiyasına yaxınlaşarkən eşalondakılar burada 300-ə yaxın sovet süvari dəstəsi ilə qarşılaşmışdılar.
Kuznetsovun məlumatına görə həmin gün qırmızılar tərəfindən yüzə yaxın ölən və yaralanan olmuşdu.
Sovet rəhbərliyi Gəncədə üsyanın başlamasından və onun digər ərazilərə yayılmasından o qədər
narahat olmuşdu ki, hətta Bakı istisna olmaqla Azərbaycanın bütün ərazisini tərk etmək ehtimalını
nəzərdən keçirirdi (Кадишев, 1965: 292-293). Ona görə də Velikanovun qeyd etdiyi kimi, hərbi
komandanlıq Gəncədə üsyanın qalib gələcəyi təqdirdə, bunun sovet hakimiyyətinin Cənubi Qafqazda və
bütün müsəlman Şərqində siyasətinin iflasa uğraması kimi qiymətləndirmiş və nəyin bahasına olursa olsun,
üsyanı ləğv etməyi qərara almışdı (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 232, v. 111 arx.). Üsyançıların dəmir yolu
stansiyasını ələ keçirmələrinin qarşısını almaq məqsədilə 20-ci diviziyanın süvari briqadası və piyada alayı
top batareyası ilə birlikdə şəhərin cənub-qərbində yerləşdirildi. Üsyançıların mayın 27-də dəmir yolu
stansiyasına növbəti həmləsi də bir nəticə vermədi. Üsyançılar stansiyadan qərbdə yerləşən körpünü
dağıtsalar da stansiyanın özündə mövqe tutmuş iki zirehli qatarın artilleriya atəşləri nəticəsində onlar
yenidən şəhərin içərisinə doğru geri çəkilməli oldular (Интернациональная, 1989: 57; Кадищев, 1965:
295-296). Şəhərin ermənilər yaşayan hissəsində mövqe tutmuş sovet qoşunlarını (178 və 180-ci atıcı
alayları) oradan vurub çıxarmaq üçün atılan addımlar da bir nəticə vermədi.
Mayın 28-də güclü artilleriya atəşi altında gəncəlilər Azərbaycanın istiqlaliyyətinin iki illiyini qeyd
etdilər.
Gəncə üsyançılarının inadlı müqaviməti Bakıdakı yeni rejim tərəfdarlarını böyük təşvişə salmışdı.
Onlar üsyanın Azərbaycanın digər ərazilərinə də yayılacağının və bununla da sovet hakimiyyətinin gələcəyini
təhlükə altına salacağını nəzərə alaraq Sovet Rusiyası rəhbərliyindən və XI Qırmızı ordu komandanlığından
üsyanı yatırtmaq üçün əlavə tədbirlər görməyi tələb edirdilər. Mayın 28-də Azərbaycan İnqilab Komitəsinin
dekreti ilə üsyançılarla mübarizə məqsədilə Azərbaycan Fəhlə-Kəndli Müdafiə Şurası yaradıldı və ona geniş
səlahiyyətlər verildi. Azərbaycan Xalq Daxili İşlər Komissarı Həmid Sultanov Gəncə quberniyasının fövqəladə
komissarı, Bala Əfəndiyev isə onun müavini və Gəncə qəzasının milis rəisi təyin edildilər
(Интернациональная, 1989: 54).
Üsyanın yatırılması üçün XI Qırmızı ordu komandanlığı səviyyəsində əlavə tədbirlər görüldü.
Komandanlığın 28 may tarixli əmri ilə 179-cu alay və 20-ci atıcı diviziyasının süvari briqadası Gəncə şəhərinə
yeridildi. Digər əmrlə Zaqatalada yerləşmiş 18-ci süvari diviziyası da Gəncə istiqamətində göndərildi və o
əməliyyat baxımından 20-ci atıcı diviziyaya tabe etdirildi. Bakıdan Gəncə istiqamətinə daha iki zirehli qatar
göndərilərək onların sayı dördə çatdırıldı (Краснознаменный, 1969, c. 34-35; 14, c. 296; 12, c. 152). Gəncə
üsyanı ilə mübarizə aparmaq məqsədilə hərbi aviasiyanın gücündən də istifadə etmək qərara alınmışdı. Bu
məqsədlə iki aviasiya dəstəsi Yevlax rayonunda yerləşdirildi (ARPİİSSA. F. 276. S. 23. İş 33, v. 6; Süleymanov,
2011: 37). Komandanlığın əmri ilə üsyançılarla mübarizə məqsədilə ermənilərdən ibarət xüsusi dəstə də
təşkil edilmişdi (Великанов, 1928: 149).

İsyanın yatırılması əməliyyatı
Üsyanı yatırmaq üçün sovet hərbi hissələrinin böyük qruplaşması yaradıldı və onun qarşısında Gəncə
şəhərində sovet hakimiyyətini bərpa etmək tapşırığı qoyuldu. Bu qruplaşmanın əsas zərbə qüvvəsini XI
Qırmızı ordunun 20-ci atıcı diviziyası və diviziyanın 20-ci süvari briqadası təşkil edirdi. 20-ci diviziya şəhərin
cənub və cənub-qərb hissəsini mühasirədə saxlamalı, süvari briqada qərb və şimal-qərb istiqamətindən
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üsyançıların üzərinə hücum etməli idi. Diviziyanın 178-ci və 179-cu atıcı alayları cənubdan hücuma keçərək
onların hücumunu dəstəkləməli idi. 180-ci atıcı alaya şəhərin erməni hissəsindən hücuma keçmək əmri
verilmişdi. Hücumda iştirak edən qüvvələr arasında əlaqələndirməni təmin etmək üçün süvari hissələr 18-ci
süvari diviziyasının komandirinə, şəhərin daxilində yerləşən hissələr Azərbaycan diviziyasının komandirinə,
şimaldan hərəkət edən qüvvələr isə 20-ci diviziyanın komandirinə tabe etdirilmişdi (Кадишев, 1965: 296).
Üsyanı yatırmaq üçün ümümi komandanlıq 20-ci diviziyanın komandiri M.Velikanova həvalə edilmişdi.
Mayın 28-də günün birinci yarısında üsyançılar qərb istiqamətində hücuma keçərək stansiyanı ələ
keçirməyə cəhd göstərdilər. Buna görə də Velikanov 178, 180-cı alayların və süvari briqadanın
komandirlərinə saat 14-də verdiyi əmrdə şəhərin müsəlman hisəsini tutmaq üçün bütün hissələrə hücuma
keçməyi, rəqibə şəhərdən çıxmağa imkan verməməyi əmr etdi (RDHA, F. 7717, Siy. 1, İş 18, v. 40). Lakin
üsyançıların müqaviməti getdikcə artırdı. Həmin gün saat 20.20-də 20-ci diviziyanın komandiri Velikanov
daha bir əmr (№94/оп) imzaladı. Əmrdə bildirilirdi ki, qiyamçıların silahlı hissələri Gəncə şəhərinin
müsəlman hissəsini tutmaqda davam edirlər, öz ailələrini isə dağlara çəkirlər. Bizim hissələr və bizə
qoşulmuş ermənilər Gəncə çayı boyu şəhərin erməni hissəsini və dəmir yolu stansiyasinı əllərində
saxlayırlar. Bizim hissələrimizə 18-sci süvari diviziyası köməyə gəlmişdir. Əmrdə şəhərin müsəlman hissəsini
ələ keçirmək və üsyanı yatırtmaq üçün mayın 29-da saat 3-də Gəncə qarnizonunun bütün hissələrinə və 18ci diviziyaya qəti hücuma keçmək əmri verildi. Əmrdə hər hissə qarşısında konkret döyüş tapşırığı
qoyulmuşdu. Ehtiyat diviziya rəisinə isə bütün erməni hissələrini öz komandanlığına almağı və şəhərin
erməni hissəsini tutmağı və yardım göstərməyə hazır olmağı əmr edilmişdi. Gəncə stansiyasının mühafizəsi
də ermənilərə tapşırılmışdı (RDHA, F. 7717, Siy. 1, İş 18, v. 41). Bu zaman Velikanovun özü Gəncə
stansiyasında yerləşmişdi. Lakin mayın 29-da saat 12-də məlum oldu ki, 52-ci əmrə uyğun olaraq keçirilmış
hücum “erməni hissələrində baş vermiş panika səbəbindən” uğursuz nəticələnmişdir. Buna görə də
Velikanov həmin gün verdiyi 94/№li əmrdə saat 16-da hücumu yenidən bərpa etdirməyi əmr etdi (RDHA, F.
7717, Siy. 1, İş 18, v. 45).
Gəncə üsyanının yatırılması ilə bağlı RDHA saxlanılan ən mühüm sənədlərdən biri XI ordunun
komandanı M.K.Levandovski ilə üsyanın yatırılmasına rəhbərlik edən 20-ci atıcı diviziyanın komandanı
M.D.Velikanov arasında mayın 29-da gedən teleqraf danışıqlarının yazısıdır (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 232, v.
108-115). Üsyanın hansı qəddarlıqla yatırıldığını, Gəncə şəhərinin necə dağıdıldığını bu sənəd əyani şəkildə
təsdiq edir. Sənədin əhəmiyyətini nəzərə alaraq danışıqların məzmununu demək olar ki, bütövlüklə
verməyi zəruri hesab edirik.
Ordu komandanı: ... İki gün ərzində hansı üsulla olursa olsun üsyanı yatırmağı, heç bir halda
üsyançıları yaranmış mühasirə halqasından buraxmamağı əmr edirəm. Dərhal üsyançıları atəşlə məhv
etməyə, yəni evləri və məhəllələri yandırmağa başlamağı əmr edirəm. Yadda saxlayın ki, siz öz
hərəkətlərinizlə (üsyanın yatırılmasında lənglik göstərməklə - Ü.H.) nəinki mərkəzi hakimiyyətin siyasətini,
həm də Zaqafqaziyada və müsəlman Şərqində bizim bütün siyasətimizi iflasa uğradırsınız. Siz kifayət qədər
artilleriyaya maliksiniz ki, məhəllələri bir-birinin ardınca dağıdasınız, bütün şəhəri məhv edəsiniz. (Burada
Levandovski öz əli ilə əlavə etmişdir “до основания” (kökündən, tamamilə) - Ü.H.). Üsyançıların olduğu
sahələrə bomba atmaq üçün aeroplanlar mövcuddur, sizin əlinizdə üsyançıları ən qəddar şəkildə məhv
etmək üçün böyük sayda canlı qüvvə vardır. Beləliklə hər şey şəxsən sizin özünüzdən asılıdır. Ona görə də
xəbərdarlıq edirəm, əgər siz ən qısa zaman kəsiyində (bu sözlər “iki gün” sözlərinin pozularaq üstündə
yazılmışdır – Ü.H.), lakin üç gündən çox olmayaraq üsyanı yatırtmasanız, ən ağır məsuliyyət daşıyacaqsınız.
Üsyanın yatırılması ən sərt və amansız divantutma xarakteri daşımalıdır. Qırmızı əsgərlərin tökdükləri
hər qana görə bütün üsyan iştirakçıları məhkəməsiz güllələnməlidirlər. Siz buna qadirsinizmi və bu vəzifənin
öhdəsindən gələ bilərsinizmi? Mən sizdən tamamilə açıq cavab almaq istəyirəm.
20-ci diviziyanın rəisi: Həyatım bahasına olsa belə əmr yerinə yetiriləcəkdir!
Ordu komandanı: Süvariləri şəhərə, gildən, palçıqdan qayrılmış divarların üstünə göndərməyin.
Onlardan yalnız üsyançıların olduqları rayonları mühasiriyə almaq üçün istifadə etmək lazımdır ki, xaricdən
hücumlar dəf edilsin, üsyançılar yalnız piyadaların köməyi ilə darmadağın edilməlidir. Yadınızda saxlayın ki,
211

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
hər keçən saat üsyançıların mövqeyinin möhkəmlənməsinə, üsyanın Gəncədən çıxaraq daha böyük sahəyə
yayılmasına və bütün ərazidə (Azərbaycan ərazisində - Ü.H.) üsyanın başlamasına rəvac verə bilər. Bakı
rayonu üsyan ərəfəsindədir, üsyan qaldırmaq üçün əks-inqilabçı qüvvələr hazırdırlar və onların bütün
nəzərləri Gəncəyə yönəlibdir. Yalnız Gəncədə ən sərt divantutmalar, o cümlədən şəhərin tamamilə
dağıdılması yaranmış gərginliyi azalda bilər. Hər nə cür olursa olsun üsyançıları cəzalandırın. Hər şeyə görə
məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm, ancaq qadın və uşaqlara toxunmayın (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 275, v.
108-115).
Mayın 29-da günortadan sonra sovet qoşunları yenidən hücuma keçdilər. 178-ci və 179-cu alaylar
şəhərin ermənilər yaşayan şərq hissəsindən şimal-qərb hissəsinə daxil olaraq küçə döyüşlərinə başladılar.
Lakin sovet qoşunları üsyançıların inadlı müqavimətilə üzləşdilər. Hətta əks-hücuma keçən üsyançılar 178-ci
və 179-cu alayları öz mövqelərini tərk etməyə məcbur etdilər (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 275, v. 2). Cənubdan
hücuma keçmiş sovet süvariləri də üsyançıların möhkəm müdafiəsini yara bilmədilər. Üsyançılar hətta 60-cı
briqadanın komandiri Şirmaxeri və bir neçə qərargah zabitini ələ keçirməyə müvəffəq olmuşdular. Lakin
dustaqların mühafizəsi etibarlı təmin olunmadığından onlar iki gün sonra sovet qoşunlarının hücumu
zamanı həbsxana mühafizəçilərini tərk-silah edərək həbsxana həyətini, silah emalatxanasını tutmuş,
sursatlarla dolu iki pulemyot və bir top ələ keçirərək üsyançılara arxadan atəş açmışdılar
(Краснознаменный, 1969, c.36; Великанов, 1928: 154; Обертас, 1964: 141).
Üsyançıların inadlı müqaviməti XI ordu komandanlığını hiddətə gətirmişdi və o Velikanovdan daha
sərt tədbirlərə əl ataraq üsyanı təcili yatırmağı tələb edirdi. Mayın 30-da saat 19.30-da Velikanovun
döyüşdə iştirak edən hissələrə növbəti daha amansız əmri verildi (RDHA, f. 7717, Siy. 1, İş 18, v. 55-55 arx.).
Qüvvələr nisbəti onların xeyrinə olmasa da üsyançılar işğalçı qüvvələrə qarşı məharətlə müdafiə
olunurdular. Buna görə də Sovet komandanlığı Gəncə şəhərinə əlavə qüvvələr yeritməli oldu. Mayın 31-də
20-ci atıcı diviziyanın Gürcüstanla sərhəddə yerləşən 59-cu briqadasının (175-ci və 176-cı piyada alayları,
artilleriya divizionu, erməni dağ batareyası), Bakıdan isə zirehli avtodivizion Gəncə istiqamətinə göndərildi.
Nəticədə növbəti hücum ərəfəsində Gəncə ətrafında beş piyada alayı, altı süvari alayı, 57 top, zirehli
avtodivizion, çoxlu sayda əlahiddə hissələr cəmləşdirilmişdi (Великанов, 1928: 155).
1920-ci ilin mayın 31-də sovet qoşunları növbəti dəfə üsyançılar üzərinə əsas zərbə şimal
istiqamətində olmaqla beş atıcı alayla və dəstələrlə hücuma keçdilər (Краснознаменный, 1969, , C.34-35).
Hücumdan əvvəl şəhər sovet qoşunlarının güclü artileriya atəşinə məruz qaldı. Şəhərin demək olar ki,
bütün binaları yerlə yeksan edildi. Sovet mənbələri də Gəncə şəhərinin artilleriyanın atəşi altında
dağıdıldığını təsdiq edirlər (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 275, v. 2). Buna görə də üsyançılar tutduqları mövqeləri
tərk etməyə məcbur oldular. Ələ keçməmək üçün üsyançılar kiçik hissələrə bölünərək şəhəri tərk etməli
olurdular. Həmin gün şəhərin müsəlman hissəsinə daxil olmağa müvəffəq olmuş Qırmızı ordu hissələri
burada da üsyançıların inadlı müqaviməti ilə üzləşdilər. Döyüş hər bir ev uğrunda gedirdi. Küçə döyüşləri
zamanı şəhərin müsəlman hissəsi demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdı. Üsyançıların şəhərdən çıxmalarının
qarşısını almaq üçün süvarilər şəhərin çıxış yollarını bağlasalar da bəzi üsyançı dəstələr şəhəri tərk etməyə
macal tapdılar. Əksər mənbələr Gəncə üsyanında əsas döyüşlərin mayın 26, 29, 31 baş verdiyini
təsdiqləyirlər. Əgər əvvəlki iki döyüş zamanı üsyançılar qələbə çalmışdılarsa, mayın 31-də şəhərdə getmiş
döyüşlərdə yalnız böyük hərbi üstünlük, xüsusən artleriya üstünlüyü sayəsində Qırmızı ordu hissələri
şəhərin üsyançılar tərəfindən tutulmuş hissəsini ələ keçirə bilmiş və vəziyyəti öz xeyrlərinə dəyişməyə nail
olmuşdular.
RDHA-nin 195-ci və 7717-ci fondlarının sənədlərinin təhlili sübut edir ki, üsyanı yatırmaq üçün XI
Qırmızı ordunun rəhbərliyi ən təcrübəli hərbi hissələri cəlb etmişdi. Buraya 32, 7, 20 diviziyaların seçmə
birlikləri daxil idi. 195-ci fondun sənədləri (RDHA, F.195, Siy.3, İş 275, İş 28 və s.) üsyanda Gəncə əhalisinin
və bir çox ətraf kəndin əhalisinin əksəriyyətinin qoşulduğunu, sovet qoşunlarına qarşı şiddətli müqavimət
göstərdiyini, onlara qarşı ən amansız tədbirlər görülərək dəhşətli divan tutulduğunu təsdiqləyir. 195-ci
fondun üçüncü siyahısının 27-ci işində olan sənədlərdən birində birbaşa yazılıb ki, 18 diviziya tərəfindən 200
üsyançı doğranmışdı. Qırmızı qvardiyaçıların hiddəti o qədər idi ki, hətta əsir götürmə halı belə olmamış,
təslim olanlar da qılıncdan keçirilmişdi (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 27, v. 54-55).
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Üsyanın məğlubiyyətə uğramasının bir sıra başqa səbəbləri (o cümlədən üsyançıların qeyrimütəşəkkilliyi, milli qüvvələr arasında əlaqənin olmaması, onlara kənardan hərbi dəstəyin göstərilməməsi
və s.) olsa da, əsas səbəb hərbi amillər idi. M.Süleymanovun qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın digər
məntəqələrində baş verən üsyanlarla Gəncə üsyanının fəaliyyət bağlılığı yox idi. Hətta bu üsyanlar heç eyni
vaxtda da başlamamışdılar. Ona görə də XI ordu komandanlığı sovet qüvvələrinin əsas zərbəsini bu üsyanın
yatırılmasına istiqamətləndirməyə imkan tapdı (Süleymanov M, 2011: 63). Şəhər daxilində mübarizə
aparmaq zərurəti də onların imkanlarını xeyli məhdudlaşdırmışdı. Üsyanın yatırılmasına cəlb edilmiş sovet
qoşun hissələri böyük döyüş təcrübəsinə maik idilər. Onların şəxsi heyəti hələ Rusiya ərazisində öz siyasi
rəqiblərinə qarşı amansızcasına vuruşmuş əsgər və zabitlərdən ibarət idi. Hərbi hissələrin qarşısında nəyin
bahasına olursa olsun üsyanı yatırmaq, düşmənə aman verməmək vəzifəsi qoyulmuşdu. Üsyançıların
əksəriyyətini isə əsasən heç bir döyüş təcrübəsinə malik olmayan adi insanlar təşkil edirdilər.
Gence İsyanında Ermeni Amili
Üsyanın yatırılmasında erməni amilini də qeyd etməmək olmaz. Üsyançılarla vuruşan sovet
hissələrinə yerli ermənilər yaxından kömək göstərirdilər. Bunu yuxarıda istinad etdiyimiz Velikanovun 28
may 1920-ci il tarixli 93/оп nomrəli əmri də təsdiq edir (RDHA, F. 7717, Siy. 1, İş 18, v. 41; ARPİİSSA, Surət
fondu, İş 336, v. 2). Velikanovun döyüş sahəsinin rəisi Naydenova, 178-ci, 179-cu alayların, 18-ci diviziyanın
və süvari briqadanın rəisilərinə 30 may tarixli əmri də bunu dolayısı təsdiq edir. Həmin əmrdə o qəti şəkildə
əmr edirdi ki, heç bir erməni hərbi hissəsini şəhərin müsəlman hissəsinə daxil etməsinlər. Erməni
dəstələrinin komandirlərinə isə əmr edilmişdi ki, üsyanda iştirak etməmiş müsəlman fəhlələrin və
başqalarının özbaşına güllələnmələri və qarətləri halları olarsa, günahkarlar amansızcasına güllələnəcəklər
(RDHA, F. 7717, Siy. 1, İş 18, v. 52). Lakin əslində bu əmrə əməl edən olmamışdı. Bunu M.Sübhinin məruzəsi
də sübut edir (ARPİİSSA, Surət fondu, İş 336 ). RDHA-nın 195-ci fondunun sənədlərində (RDHA, F.195, Siy 3,
İş 232) bunu təsdiq edən bir sıra faktlar öz əksini tapmışdır (RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 232, v. 161-162). Erməni
silahlı dəstələrinin sovet qoşunlarının tərəfində vuruşmalarını elə həmin M.Velikanov da öz xatirələrində
etiraf edirdi (Великанов, 1928: 149). M.Ə.Rəsulzadə bununla bağlı yazırdı ki, digər tərəfdən də Gəncə
erməniləri qiyamiləri arxadan vurmağa başlayınca şəhər süqut etmək məcburiyyətində bulundu. Xəttiricətləri daşğın nəhrilə kəsilən əhali müdhiş bir qətliamə məruz qaldı. Şəhər yaxıldı. Bazar qarət edildi. Hətk
edilmədən irz və namus buraxılmadı (Rəsulzadə, 1990: 58). Gəncənin erməni əhalisi həm könüllü dəstələr
təşkil edərək sovet qoşunları ilə birgə Azərbaycanın milli qüvvələrinə qarşı vuruşur, onları ərzaq, və digər
vasitələrlə təmin edir, həm də sovet komandanlığına bələdçilik edərək üsyançıların yerini göstərməklə
qonşularına qarşı satqınlıq edirdilər. Bunu aşağıda daha ətraflı şəkildə işıqlandıracağımız M.Sübhi də öz
məruzəsində etiraf edirdi. O yazırdı ki, qırmızı ordu əsgərlərini ermənilərdən aralamaq üçün erməni
məhəlləsi ilə müsəlman məhəlləsini ayıran körpüdə dəstə qoyuldu. Lakin ermənilər öz işlərini gördülər.
Onlar çayın o biri tərəfinə keçərək bizim hissələrin (sovet qoşun hissələrinin – Ü.H.) arasında güclü təbliğatla
məşğul olurdular. Onlar “burjuaların” (varlıların – Ü.H.) evlərini onlara göstərir və əsgərləri ora
istiqamətləndirirdilər. Nəticədə burjualar yox, kasıb təbəqə əziyyət çəkirdi. M.Sübhi şəhərdə vəziyyəti
nizama salmaq üçün digər tədbirlərlə yanaşı ermənilərin tərk-silah edilməsini də vacib hesab edirdi
(ARPİİSSA, Surət fondu, İş 336, v. 2).
Gəncə qəza inqilab komitəsinin sədrinin hazırladığı məruzə də Gəncə hadisələrində ermənilərin
satqınlığını sübut edən mühüm sənəddir. Məruzədə qeyd edilirdi ki daşnaklar ürəklərində müsəlmanlara
qarşı olan dərin nifrəti gizlədərək şanlı qırmızı ordu tərəfindən şəhər alınanda onlar müsəlman hissəsinə
soxuldular və qana batmış əlləri ilə təsəvvür edilməsi mümkün olmayan dəhşətlər törətdilər. Təkcə onu
demək lazımdır ki, şəhərin müsəlman hissəsində tam talana məruz qalmayan ev yox idi və şəhərdə çoxlu
müsəlman qadını itkindir. Daşnakların özbaşınalığı və qudurğanlığı elə bir dözülməz həddə çatdı ki, qırmızı
ordu onları dayandırmaq üçün silaha əl atmalı oldu (Süleymanov, 2011: 66-67; ARPİİSSA, F. 1, S. 1, İş 182, v.
78-79).
Üsyanın yatırılmasından sonra Gəncə əhalisi böyük fəlakətlərlə üzləşdi. Üsyanda iştirak etmiş əhalini
cəzalandırmaq və qorxutmaq üçün ordu hissələri ən amansız cəza tədbirlərinə əl atdılar. Hələ üsyanın
yatırılması zamanı şəhərin azərbaycanlılar yaşayan hissəsi tamamilə dağıdılmış, salamat bina qalmamışdı.
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Üsyan yatırıldıqdan sonra gəncəlilərə qarşı tətbiq edilmiş repressiyalar öz miqyasına görə sovet
rejiminin müxtəlif yerlərdə tətbiq etdiyi cəza tədbirlərindən amansızlığına görə xeyli fərqlənirdi. Lakin sovet
tarixşünaslığı üsyan zamanı və ondan sonra həlak olanların sayı ilə bağlı əsil həqiqəti ört-basdır etməyə
çalışmış, hərbi əməliyyatlar zamanı hər iki tərəfdən ölənlərin sayını azaltmağı üstün tutmuşdur. Məsələn,
RDHA 195-ci fondunda sovet qoşunları tərəfindən 808 nəfərin öldüyü və yaralandığı (RDHA, F. 195, Siy. 4, İş
405, v. 3), üsyançılar tərəfdən isə 1000 nəfər öldüyü göstərilir (RDHA, F.7940, Siy. 1, İş 40 v. 3; 16, c. 35).
Lakin bu rəqəmlər həqiqəti əks etdirmir. Y.Baberovski döyüşlərdə 1.500 qırmızı əsgərin və 4000
müsəlmanın öldüyünü yazır (Баберовски, 2011: 254). M.Ə.Rəsulzadə sovet qoşunlarından 8.000
öldürüldüyünü, müsəlmanların isə 15.000 qurban verdiyini qeyd edir (Rasulzade M. E. Das Problem
Aserbeidschan. Berlin, 1938. S. 31-38. İqtibas Y.Baberovskidən gətirilir (Баберовски, 2011: 254). Üsyançılra
qarşı tətbiq edilmiş repressiyaların miqyası ilə bağlı ən obyektiv sənəd Türk Komunist partiyasının lideri
Mustafa Sübhinin qeydləridir. Hadisələrin canlı şahidi omuş M.Sübhi etiraf edirdi ki, altı gün davam etmiş
döyüşlər zamanı şəhərin müsəlman hissəsi, stansiyanın ətrafı tamamilə dağıdılmış, ermənilər yaşayan
hissəsinə isə daha az ziyan dəymişdir. 7-ci gün şəhərə daxil olan Qırmızı ordunun əsgərləri özlərini çox
kobud aparır, onlar öz komandirlərinin gözləri qarşısında özbaşına axtarışlar aparır, əşyaları müsadirə edir,
dükanları talan edirdilər. M.Sübhi 3500-4000 dinc insanın öldürüldüyünü, hətta uşaqlara, qadınlara,
yaralılara aman verilmədiyini, meyidlərin əksəriyyətinin bağlarda, evlərin damlarında və zirzəmilərində
tapıldığını qeyd edirdi. O bunu əsgərlərin şəhərə hücumu zamanı dinc əhalinin xilas olmaq üçün bağlara
qaçmaları, evlərin içində, zirzəmilərdə gizlənmək cəhdləri ilə izah edirdi (ARPİİSSA, Surət fondu, İş 336, v. 2).
Y.Baberovski də yazır ki, əsgərlər (sovet əsgərləri – Ü.H.) öz qurbanlarının nə cinsinə, nə də yaşına
baxmırdılar. Üsyançıarın gizləndikləri evlərin zirzəmilərində, bağlarda üsyan yatırıldıqdan bir neçə gün sonra
da qadın və uşaqların meyidləri tapılırdı. Sovet ideoloqlarının və tarixçilərinin iddialarının əksinə olaraq
Gəncə üsyanı bir yığım müsavatçı bəyin, tacirin və din xadiminin qiyamı deyil, xalqın yeni rejimin
özbaşınalıqlarına qarşı etiraz hərəkatı idi. Küçə döyüşlərində hətta qadınlar da iştirak edirdilər (Баберовски,
2011: 255).
M.Sübhi sovet döyüşçülərinin qəddarlığını onunla izah etməyə çalışır ki, guya onlara görə üsyanda
təkcə əsgərlər (Azərbaycan əsgərləri – Ü.H.) deyil, bütün əhali, hətta qadınlar belə iştirak etmişlər. Onların
gözləri qarşısında onlarca yoldaşları öldürülmüş və yaralanmışdır. Bundan başqa ermənilər də təxribatla
məşğul olur, əsgərləri dinc əhaliyə qarşı təhrik edirdilər. M.Sübhi sovet hərbçilərinin hərəkətlərini guya
onların siyasi savadının olmaması ilə izah etməyə çalışsa da etiraf etməli olur ki, onların hərəkətinə haqq
qazandırmaq olmaz. M.Sübhi ilə söhbətlərində qırmızı əsgərlərin öz hərəkətlərini hərbi dövrün şərtləri ilə
əsaslandıraraq qarət etdiklərini hərbi qənimət olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. M.Sübhi sovet
qoşunlarının tərəfindən 1500 nəfərə yaxın ölən və yaralananının olduğunu göstərirdi. O yazırdı ki, hərbi
komandanlıq tərəfindən 12 min nəfər həbs olunmuş, araşdırmalardan sonra onlardan 8 min nəfəri azad
edilmişdi. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, sovet qoşunları tərəfindən ən azı 4 min nəfər məhv
edilmişdi (ARPİİSSA, Surət fondu, İş 336, v. 3). Y.Baberovski də RFSSSA-nin sənədlərinə əsaslanaraq yazır ki,
12000-dən çox müsəlman həbs edilmişdi və onlar dağıdılmış binaların zirzəmilərində saxlanılırdılar. FK-nın
dindirilmələri bir neçə gün davam etmiş, çekistlər həbs olunanlardan 8000-ni azad etmiş, qalan 4000
güllələnmişdi. Görünür müəllifin istifadə etdiyi mənbə ARPİİSSA-nin surət fondundakı 336 nömrəli işdəki
M.Sübhinin məruzəsinin bir nüsxəsidir. M.Sübhi əhalini sakitləşdirmək üçün əsgərlərin qarət etdikləri
əşyaların sahiblərinə qaytarılmasını, şəhərdə asayişin təmin edilməsi məqsədilə milis dəstələrinin təşkil
edilməsini və s. tədbirlərin görülməsini təklif edirdi. “Коммунист” qəzetinin yazdığına görə Gəncə
həbsxanasında 800-ə qədər məhbus saxlanılırdı ki onların arasında Azərbaycanın və Gəncənin tanınmış
simaları var idi («Коммунист» qəzeti, 1920: 9 июня).
Məlumatlara görə şəhər xəstəxanası o qədər doldurulmuşdu ki, ayaq üstə durmaq mümkün deyildi
(Əhmədova, 1998, 42). N.Nərimanovun müdaxiləsi nəticəsində xilas olmuş generallar S.Mehmandarov və
Ə.Şıxliniski istisna olmaqla, üsyanla bu və ya digər formada əlaqəsi olan hər kəsi edam gözləyirdi.
«Коммунист» qəzetinin 2 iyun 1920-ci il tarixli nömrəsində üsyan təşkilatçılarının və iştirakçılarının
hamısının məhv edildiyi, bəzi üsyançıların şəhərdən çıxmaq cəhdlərinin qarşısının alındığını və
cəzalandırıldıqları göstərilirdi («Коммунист» qəzeti, 1920, 2 июня).
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Gəncə qəza İnqilab Komitəsinin adı çəkilən məruzəsində üsyan yatırıldıqdan sonra belə müsadirə adı
altında talan və qarətlərin davam etdiyi, şəhərdə sağ qalmış əhalinin canlarını və əşyalarını qorumaq üçün
İnqilabi Komitə tərəfindən 150 nəfərdən ibarət milis dəstəsinin təşkil olunduğu, lakin milis formalaşmağa
imkan tapmamış diviziya komandiri tərəfindən tərk-silah edildiyi bildirilir, bunun nəticəsi olaraq
həbsxanada özbaşınalıqların törədildiyi, milislərin tərk-silah edilməsi ərəfəsində hansısa məsuliyyətsiz
şəxslərin həbsxanaya gələrək özlərini xüsusi şöbənin agenti adlandıraraq heç bir order təqdim etmədən
oradan 22 məhbusu çıxararaq güllələdiklərini də etiraf edirdi (Süleymanov, 2011: 66-67; ARPİİSSA, F. 1, S. 1,
İş 81, v. 79).

Netice
Gəncə üsyanı yatırılsa da həm Qafqaz cəbhəsi komandanlığı, həm də XI Qırmızı ordu komandanlığı üsyanın
bütün Azərbaycan ərazisinə yayılmasından ciddi natahatlıq keçirirdi. Bolşeviklər xüsusən Bakı şəhərində
üsyan əhval-ruhiyyəsinin hələ də qalmasından təşvişə düşərək bütövlükdə Bakı rayonunun əldə
saxlanılmasını XI ordunun əsas vəzifəsi hesab edirdilər. Gəncə üsyanı ilə yanaşı Azərbaycanın əksər
ərazilərində - Qarabağda, Qazaxda, Şəkidə, Zaqatalada, Şəmkirdə, Qubada da Sovet rejiminin həyata
keçirdiyi siyasətə qarşı üsyanlar baş verdi. Sovet qoşunları bu üsyanları da vəhşicəsinə yatırmağa nail oldu.
Buna baxmayaraq 30-cu illərin ortalarına qədər Azərbaycanda müqavimət hərəkatı davam etmişdir.

Kaynaklar
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA), Fond 410, Siyahı 1, İş 152
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi (ARPİİSSA), F. 1, S. 1, İş 81
ARPİİSSA, F. 1, S. 1, İş 83
ARPİİSSA, F. 1, S. 1, İş 182
ARPİİSSA, F. 276, S. 23, İş 33
ARPİİSSA, Surət fondu, İş 336
Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭН. 2010. 855 с.
Əhmədova F. Nəriman Nərimanov – ideal və gerçəklik. Bakı: “Elm və həyat”. 1998. 170 s.
İbişov (İbrahimli) F. Кадишев А.Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М.: Военное
издательство. 1965. 510 с.
Интернациональная помощь XI Красной армии в борьбе за победу советской власти в
Азербайджане. Документы и материалы. 1920-1921 гг. Баку: Азернешр. 1989. 194 с.
«Коммунист» (газ.)
Краснознаменный Закавказский (очерки истории Краснознаменного Закавказского военного
округа). М.: Воениздат. 1969. 448 с.
Краснознаменный Закавказский. Очерки истории Краснознаменного Закавказского Военного округа.
Обертас И.Л. Начдив Двадчатой Великанов. М.: Воениздат. 1964. 160 с.
Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı: Elm. 1990. 116 s.
Rusiya Dövlət Hərb Arxivi (RDHA), Fond 109, Siyahı 10, İş 3
RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 27
RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 187

215

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 232
RDHA, F. 195, Siy. 3, İş 275
RDHA, F. 195, Siy. 4, İş 275
RDHA, F. 195. Siy. 4, İş 405
RDHA, F. 7717, Siy. 1, İş 18
RDHA, F.7940, Siy. 1, İş 40
RDHA, Kolleksiya, İş 3də M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı: Elm. 1990. 116 s.
Süleymanov M. Azərbaycanın hərb tarixi. Sovet dövrü. I hissə (1920-1922). Tehran: Firuzan. 2011. 599 s.
Тбилиси: «Сабчота Сакартвело. 1981. 400 с. Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər (1920-1930).
Bakı: Mütərcim. 1996. 168 s.
Траскунов М.Б. Кавказская краснознаменная. Тбилиси: «Заря Востока». 1961. 342 с.
Великанов М.Д. Гянджинское восстание и его ликвидация (Воспоминания) // Журнал “Война и
революция” 1928. №2. с. 142-158

216

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey

Diyetisyen Desteği Alan Kadınların Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Yeme Tutumu ve Psikolojik
İyi Oluş üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Klinik Psikolog, Gülseren GÜL ANIK
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı,
Dr. Öğretim Üyesi, CIIP, Muzaffer ŞAHİN
İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Özet
Çocukluk çağı travmalarının bireysel, toplumsal ve kişilerarası birçok etkileri olabilmektedir. Bu
çalışma, diyetisyen desteği alan kadınların çocukluk çağı travmalarının yeme tutumu ve psikolojik iyi
oluş üzerindeki etkisini belirlemek ve yeme tutumu, çocukluk çağı travması, psikolojik iyi oluş ile
demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda;
çocukluk çağı travması alt boyutu olan duygusal istismarın, psikolojik iyi oluşu yordadığı ve bu
değişkendeki değişimin %14’ünü açıkladığı bulunmuştur. Bireylerin eğitim düzeyi azaldıkça daha fazla
travma yaşantısı bildirdikleri bulunmuştur. Beden kitle indeksine (BKİ) göre ise “obez” bireylerin
“normal” ve “zayıf” kilodaki bireylere göre fiziksel ihmal ve duygusal istismar alt boyutlarından
aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın daha anlamlı olduğu bulunmuştur. Bireylerin eğitim
düzeyi arttıkça psikolojik iyi oluş ölçeği ve kişisel gelişim alt boyutundan aldıkları puanların arttığı
bulunmuştur. Bu araştırma sonucuna göre, diyetisyenden alınan desteğin süresi arttıkça bireyler daha
az yemek yemekte ve normal olmayan yeme tutumları azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı ruhsal travması, yeme tutumu, psikolojik iyi oluş.
Investigation of the Effect of Childhood Mental Trauma on Eating Attitude and Psychological WellBeing of Women who Receive dietician Support
Abstract
Childhood traumas can have many individual, social and interpersonal effects. The aim of this study is
to determine the effect of childhood trauma on eating attitudes and psychological well-being of
women who receive dietician support. In addition, to determine the relationship between eating
attitude, childhood trauma, psychological well-being and demographic variables is one of the aim of
this study. In the results of working; emotional abuse, which is a sub-dimension of childhood trauma,
predicted psychological well-being and explained 14% of the change in this variable. It was found
that as the education level of individuals decreased, they reported more trauma experiences.
According to the body mass index (BMI), it was found more meaningful the difference between the
mean scores of the physical neglect and emotional abuse sub-dimensions of the obese individuals
more than “normal” and “weak“ individuals. It was found that as the education level of the
individuals increased, the scores obtained from psychological well-being scale and personal
development sub-dimension increased. According to the results of this study, the duration of the
support received from dietician results in less food consumption and decreasing non-normal eating
behaviour.
Keywords: Childhood mental trauma, eating attitude, psychological well-being.
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1.GİRİŞ
Çocukluk çağı travması; çocuğun 18 yaşından önce maruz kaldığı duygusal, davranışsal, düşünsel,
fiziksel ve sosyal olarak gelişimini etkileyen durumlardır (Carr ve ark., 2013). Çocukluk çağı
travmalarının kişilerarası ve sosyal problemlerden birçok psikiyatrik soruna kadar farklı etkileri
olabilmektedir. Bunlar; depresyon, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları
ve bazı kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik problemler olabilmektedir (Sansone, 2007; Sarı, 2011).
Çocukluk çağı travmaları; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, fiziksel ihmal ve duygusal
ihmal olmak üzere beş alt başlıkta incelenmektedir.
Psikodinamik kuramın kurucularından Freud’a göre travma; yatışmış ancak çözülmemiş bir psikolojik
çatışmayı tekrar harekete geçirmektir. Çocukluk çağı travmalarının tekrar gün yüzüne çıkması;
regresyon, inkâr, yapma bozma gibi savunma mekanizmalarının kullanılmasına neden olmaktadır.
Horrowitz ise travma yaşayan kişilerin, yaşadıklarını inkâr etme, kâbus görme, flashback gibi tekrarlar
içinde olduğunu belirtmiştir (Gabbard, 2000; akt. Karakaya, 2016).
Koşullanma modeli kuramcılarından Mowrer’in iki etmenli öğrenme teorisine göre; korku ve kaçınma
klasik ve edimsel koşullanma yolu ile öğrenilir. Travma sonrası stres bozukluğunda travma sırasında
nötr uyaran koşullu uyaran haline gelerek irkilme tepkisine sebep olur. Bu uyaranlar travma
hatırlatıcıları ile eşleşerek onları da koşullu uyaran haline getirir. Bu nedenle kişi gündelik yaşamında
travma hatırlatıcılarından kaçınma davranışı ortaya çıkarabilir. Yeniden yaşantılama, aşırı uyaran
genelleştirmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İrkilme, travma çağrışımlarına verilen koşullanmış
tepki; psikojenik amnezi ise kaygı ortaya çıkaran uyaranlardan bilişsel bir kaçınmadır. Öfke ve
agresyon ise yeniden yaşantılama sırasında ortaya çıkan rahatsızlığın azalmasını sağlar (Derrick,
1998).
Kestirilemezlik ve kontrol edilemezlik modeline göre; strest etkenlerinin kestirilebilir olması travma
mağdurlarını psikolojik travma etkisinden koruyabilir. Başı ve sonu kestirilemeyen, kontrol
edilemeyen kaygı ve korku tepkileri ortaya çıkartan durumlara maruz kalan bireyler, herhangi bir
tehlike olmasa dahi tetiktedirler. Ani bir uyaran karşısında irkilme tepkisi gösterebilirler (Başoğlu,
1992). Bilişsel ve bilgi işleme modelline göre travma; kişinin kendisine ve dünyaya ilişkin temel
güveninin ve adil inançlarının sarsılmasına neden olur. Kişide yaşadığı olaydan sonra uyum bozucu
şemalar ve inançlar ortaya çıkmaktadır. Korku, kaygı, depresyon, artmış uyarılmışlık, güvensizlik,
çaresizlik gibi hisler ortaya çıkabilir. Bilgi işleme modeli ise, TSSB’nin sorunlu bilgi işlenmesinin sonucu
olduğu görüşünü savunur. Buna göre yaşanılan olay stresli ve baş edilemez olarak
değerlendirildiğinde TSSB belirtilerinin gelişimi başlar (McCann ve ark., 1988).
İnsanlık tarihinden bu yana insanlar; savaş, şiddet, göç, kazalar, doğal afetler, kıtlık gibi farklı
büyüklükte ve etkide pek çok olumsuz yaşam olayıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu olaylar, insan olmanın
kaçınılmaz unsurları olmakla beraber bireyin gelişimini ve iyi oluşunu etkilemektedir (Hefferon ve
Boniwell, 2014).
Psikolojik İyi Oluş; bireyin anlamlı bir hayat sürmek için var olan potansiyelini ortaya çıkarması,
problemlerle başa çıkarak kendini gerçekleştirmesi, diğerleri ile samimi ve güvene dayalı ilişkiler
geliştirmesi, sınırlarının farkında olması anlamlarına gelmektedir (Ryff, 1989; Ryff ve Singer, 2008).
Ryff psikolojik iyi oluş modelini; kendini kabul, diğerleriyle olumlu ilişkiler, özerklik (otonomi),
çevresel hâkimiyet, yaşam amacı, bireysel büyüme olmak üzere altı (6) boyutta açıklamıştır.
Yeme Tutumu; bireyin genetik faktörler, beden algısı, benlik saygısı, sosyokültürel faktörlerden
etkilenebilen beslenme ile ilgili olumlu ve olumsuz davranışlarıdır (Aslan ve ark., 2003). Yeme
tutumunun; depresyon, anksiyete, benlik saygısı, beden algısı, beden memnuniyeti, bağlanma stilleri
ile ilişkisi üzerinde araştırmalar yapıldığı görülmüştür. Anormal yeme tutumunun bireyde yeme
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bozukluğu riskinin arttırdığı bilinmektedir. Alanyazın incelendiğinde yeme tutumları; emosyonel yeme,
dışsal yeme ve kısıtlayıcı yeme alt başlıkları çerçevesinde araştırılmaktadır.
Çocukluk çağı travmasının konu edildiği alanyazın incelendiğinde, travmanın yeme bozukluğuna olan
etkisinin birçok araştırmada konu edildiği ancak yeme bozukluğu ortaya çıkarabilecek anormal yeme
tutumları ile çocukluk çağı travması ilişkisinin çok az incelendiği görülmüştür. Aynı zamanda çocukluk
çağı travma yaşantısının bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyine olan etkisinin ve bu etkinin yetişkin
yaşamda yeme tutumuna olan etkisinin çalışıldığı başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yapılan
araştırmalara göre yeme bozukluğunun erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla görüldüğü göz önüne
alındığında, bu çalışmanın örneklem seçiminin diyetisyen desteği alan ve yeme davranışı konusunda
desteğe ihtiyacı olan kadınlardan oluşması araştırmanın sonuçları ve literatüre katkısı bakımından
önemli olacağı düşünülmektedir.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
2.1. Araştırmanın Modeli,
Bu araştırmada var olan durumu betimlemek için ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır.
2.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada; diyetisyen desteği alan kadınların çocukluk çağı ruhsal travmalarının yeme tutumu ve
psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisinin olup olmadığını ve katılımcıların demografik özellikleri ile
araştırma değişkenlerinin ilişkisinin araştırılması hedeflenmektedir.
2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde bir Sağlıklı Hayat Merkezine bağlı diyetisyenden destek alan 1860 yaş aralığındaki kadınlar; örneklemi ise, gönüllü olarak araştırmaya katılan 211 kişi oluşturmaktadır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcılara; detaylı bir ön bilgi verildikten sonra
gönüllü onam formu, demografik bilgileri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve çocukluk çağı
travmaları ölçeği, yeme tutumu testi, psikolojik iyi oluş ölçeği uygulanmıştır. Uygulama, her katılımcı
için ortalama 20-30 dakika arasında sürmüştür.
Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların demografik bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından
hazırlanan bu formda; kilo, boy, eğitim durumu ve diyetisyen desteği alınan süre ile ilgili sorular
sorulmuştur.
Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇÇTÖ): Çocukluk çağı travmaları ölçeği; Bernstein ve arkadaşları (1994)
tarafından geliştirilen, 20 yaş öncesindeki istismar ve ihmal yaşantılarını niceliksel verilerle
değerlendiren bir öz değerlendirme ölçeğidir. Bernstein (2003), ölçeğin maddelerini kısaltarak 28
maddelik formunu geliştirmiştir. Ölçek, 5’li Likert tipindedir. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ),
fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal olmak üzere 5 alt
ölçekten oluşmaktadır. Çocukluk çağında yaşanmış olan travmaların toplam puanı, 5 alt ölçeğin
toplam puanından elde edilir. Tüm ölçekten elde edilecek en düşük puan 25, en yüksek puan 125’ tir.
Alt ölçeklerden en düşük 5, en yüksek 25 puan alınabilmektedir.
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) : Ryff, PİOÖ ile ilgili geliştirilen ölçeklerin olumlu işlevselliği göz ardı
etmeleri, kuramsal bir temele dayanmamaları nedeniyle yetersiz görmesi, yeni bir ölçme aracı
geliştirmesinde etkili olmuştur (Akın, 2008). Ölçeğin ilk hali her boyutu; her biri 14 maddeden oluşan
6 alt boyut ve toplamda 84 maddeden oluşmaktaydı. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe, psikolojik
iyi oluş düzeyi de yükselmektedir. Bu ölçekten en düşük 42, en yüksek 294 puan alınabilmektedir.
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Yeme Tutumu Testi: Yeme tutumu testi; Garner ve arkadaşları (1979) tarafından yeme tutumu ve
davranışlarında bulunan bozuklukları ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir öz bildirim ölçeğidir. Savaşır ve
Erol (1989) tarafından ölçeğin Türkiye’deki güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada
YTT-40'tan temel alan yeme tutumu testinin kısa formu olan, 26 maddelik YTT kullanılmıştır. YTT'den
alınan puan arttıkça, anormal yeme tutumuna yaklaşıldığı şeklinde yorumlanır. EAT-26 için kesme
puanı 20’dir. 20 puandan fazla alındığında “anormal yeme davranışı”, 20 puandan düşük alındığı
durumlarda “normal yeme davranışı” olarak kabul edilir.
2.5. Verilerin Analizi
Veriler, demografik değişken özelliklerine ve Likert göstergelerine ilişkin olarak bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Veriler, SPSS 22.0 ve AMOS 23 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Sosyal
bilimler alanında yapılan çalışma kapsamında, normallik varsayımları için basıklık ve çarpıklık
değerleri dikkate alınmış ve verilere ilişkin çarpıklık-basıklık değerlerinin [-2, +2] aralığında olması,
verilerin normal olduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu aralık dışındaki verilerin normal
dağılmadığı varsayılmıştır. İki kategorili değişkenlere göre ortalama karşılaştırmaları için Bağımsız
Gruplar T-Testi ve Mann Whitney U Testi, ikiden fazla kategorili değişkenlere göre ortalama
karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans analizi ve Kruskall Wallis Testi, sürekli değişkenler arasındaki
ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, değişkenler arasındaki yordayıcılığı
belirlemek için Çoklu Regresyon Testi, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini belirlemek içinse
Yapısal Eşitlik Modeli analizi kullanılmıştır.
2.6. Araştırmanın Soruları ve Hipotezleri
2.6.1. Araştırmanın Soruları

1. Fiziksel ve cinsel istismar alt ölçeklerinden alınan puanlara göre beden kitle indeksi grupları
arasında fark var mıdır?

2. Çocukluk çağı travması ve alt ölçeklerinden alınan puanlara göre beden kitle indeksi grupları
arasında fark var mıdır?

3. Psikolojik iyi oluş ölçeğinden (PİOÖ) alınan puanlara göre beden kitle indeksi grupları arasında
fark var mıdır?
4. Yeme tutumu testinden alınan puana göre beden kitle indeksi grupları arasında fark var mıdır?
5. Fiziksel ve cinsel istismar puanları arasında eğitim durumuna göre farklılık var mıdır?
6. Çocukluk çağı travması ve alt ölçek puanları arasında eğitim durumuna göre farklılık var mıdır?
7. Psikolojik iyi oluş puanları arasında eğitim durumuna göre farklılık var mıdır?
8. Yeme tutumu puanları arasında eğitim durumuna göre farklılık var mıdır?
9. Diyetisyen desteği alınan süreye göre psikolojik iyi oluş ölçeği puanları arasında fark var mıdır?
10. Diyetisyen desteği alınan süreye göre yeme tutumu puanları arasında fark var mıdır?
11. Çocukluk çağı ruhsal travması ile yeme tutumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
12. Çocukluk çağı ruhsal travması ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
13. Yeme tutumu ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2.6.2. Yapısal Eşitlik Modeli için Hipotezler
H1. Çocukluk çağı travması psikolojik iyi oluşu anlamlı düzeyde yordamaktadır.
H2. Çocukluk çağı travması yeme tutumunu anlamlı düzeyde yordamaktadır.
H3. Psikolojik iyi oluş düzeyi yeme tutumunu anlamlı düzeyde yordamaktadır.
H4. Psikolojik iyi oluş düzeyi çocukluk çağı travması ile yeme tutumu arasındaki ilişkiyi yordamaktadır.
2.7 Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırma İstanbul ilinde bulunan bir Sağlıklı Yaşam Merkezine bağlı diyetisyene başvuran, yaşları
18-60 arasında değişen kadınlarla sınırlandırılmıştır.
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3. BULGULAR
Tablo 1. Çocukluk Çağı Ruhsal Travması Ölçek ve Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki
Farkın Beden Kitle İndeksi Değişkenine Göre İncelenmesi
n, X ve SS Değerleri
Alt Ölçek ve Ölçek

1– Duygusal İstismar

2– Fiziksel İhmal

3– Duygusal İhmal

4-ÇÇTÖ

Grup

N

ANOVA Sonuçları
X

SS

Var. K.

K.T.

SD

K.O.

.35 2.32 .04*

Zayıf

2

1.00 0.00 G. Arası

1.76

5

Normal

32

1.36 0.39 G. İçi

31.06

205

Fazla K.

70

1.26 0.39 Toplam

32.83

210

I.D. Obez

66

1.22 0.36

II.D. Obez

27

1.45 0.47

III.D. Obez

14

1.12 0.23

Toplam

211 1.28 0.39
2

1.20 .28 G. Arası

2.43

5

.48

Normal

32

1.28 .33 G. İçi

41.99

205

.20

Fazla K.

70

1.52 .48 Toplam

44.42

210

I.D. Obez

66

1.53 .46

II.D. Obez

27

1.54 .51

III.D. Obez

14

1.27 .29

Toplam

211 1.47 .45
2.07

5

.41
.68

2

2.00 .28 G. Arası

Normal

32

2.03 .78 G. İçi

139.90

205

Fazla K.

70

2.17 .84 Toplam 141.97

210

I.D. Obez

66

2.15 .85

II. D. Obez

27

2.23 .86

III. D. Obez

14

1.82 .60

Toplam

211 2.13 .82

Zayıf

2

1.24 .00 G. Arası

.44

5

Normal

32

1.37 .28 G. İçi

17.29

205

Fazla K.

70

1.42 .30 Toplam

17.73

210

I.D. Obez

66

1.40 .27

II. D. Obez

27

1.46 .34

P

.15

Zayıf

Zayıf

F

2.3

.04*

.60

.69

.09 1.06

.38

.08

221

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
III. D. Obez
Toplam

14

1.27 .14

211 1.40 .29

n=211,
*p<.05;**p<.01
Tablo 1’de görüleceği üzere, bireylerin duygusal istismar, fiziksel ve duygusal ihmal alt ölçek puanları
ile çocukluk çağı travması ölçeği puanlarının beden kitle indeksi değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda
duygusal ihmal alt ölçeğinde (F=0.60, p>.05) ve çocukluk çağı travması ölçeğinde (F=1. 06, p>.05) bir
farklılaşma görülmezken; duygusal istismar (F=2.32, p<. 05) ve fiziksel ihmal (F=2.3, p<. 05) ortalama
puanlarının, beden kitle indeksi gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı
görülmektedir. Gruplar arasındaki farklılığı anlamak için yapılan Tamhane ve Tukey çoklu
karşılaştırma testleri sonucuna göre bireylerin BKİ düzeyleri arttıkça fiziksel ihmal ve duygusal
istismar alt boyutlarından alınan puanların da arttığı sonucu elde edilmektedir.
Tablo 2. Fiziksel İstismar ve Cinsel İstismar Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın
Bedensel Kitle İndeksi Değişkenine Göre İncelenmesi
Ölçek

1–Fiziksel İstismar

2–Cinsel İstismar

Grup

N Sıra Ortalaması

Zayıf

2

92.50

Normal

32

102.84

Fazla K.

70

107.84

I.D. Obez

66

105.05

II. D. Obez

27

115.30

III. D. Obez

14

92.50

Toplam

211

Zayıf

2

93.50

Normal

32

110.34

Fazla K.

70

108.43

I.D. Obez

66

106.12

II. D. Obez

27

93.50

III. D. Obez

14

109.25

Toplam

211

χ2

df

P

4.67

5

.45

4.85

5

.43

n=211,*p<.05
Beden kitle indeksi değişkenine göre bireylerin fiziksel istismar ve cinsel istismar alt ölçek puanlarının
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskall-Wallis testi sonucunda, beden kitle
indeksine göre fiziksel istismar ve cinsel istismar puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma
olmadığı görülmüştür (p>.05).
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Tablo 3. Psikolojik İyi Oluş Ölçek ve Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın Beden
Kitle İndeksi Değişkenine Göre İncelenmesi
n, X ve SS Değerleri
Alt Ölçek ve Ölçek

1– Öz-kabul

2-Diğerleri
İle Olumlu İlişkiler

3– Özerklik

4– Çevresel kontrol

5– Yaşam amacı

6– Kişisel gelişim

7-Psikolojik İyi

Grup

N

ANOVA Sonuçları
X

SS Var. K.

Zayıf
2
Normal
32
Fazla K.
70
I.D. Obez
66
II. D. Obez
27
III. D. Obez 14
Toplam
211
Zayıf
2
Normal
32
Fazla K.
70

6.28
4.98
4.64
4.71
4.62
4.66
4.73
6.21
5.25
5.20

I.D. Obez
II. D. Obez
III. D. Obez
Toplam
Zayıf
Normal
Fazla K.
I.D. Obez
II. D. Obez
III. D. Obez
Toplam
Zayıf
Normal
Fazla K.
I.D. Obez
II. D. Obez
III. D. Obez
Toplam
Zayıf
Normal
Fazla K.
I.D. Obez
II. D. Obez
III. D. Obez
Toplam
Zayıf
Normal
Fazla K.
I.D. Obez
II. D. Obez
III. D. Obez
Toplam
Zayıf

5.04
5.12
5.46
5.17
5.14
4.62
4.48
4.28
4.40
4.18
4.41
6.00
4.79
4.51
4.55
4.61
4.60
4.60
5.71
4.89
4.90
4.81
4.91
4.98
4.89
4.92
4.69
4.37
4.15
4.27
4.31
4.34
5.71

.60 G.Arası
.86 G. İçi
.98 Toplam
1.01
1.17
.90
1.00
.70 G.Arası
.83 G. İçi
.86
Toplam
1.11
1.01
.83
.96
1.21 G.Arası
.93 G. İçi
.82 Toplam
.84
.92
.82
.86
1.01 G.Arası
.76 G. İçi
.73 Toplam
.88
.73
.91
.81
.20 G.Arası
.70 G. İçi
.70 Toplam
.83
1.01
.70
.78
.10 G.Arası
.58 G. İçi
.63 Toplam
.54
.85
.66
.65
.57 G. Arası

66
27
14
211
2
32
70
66
27
14
211
2
32
70
66
27
14
211
2
32
70
66
27
14
211
2
32
70
66
27
14
211
2

K.T.

SD

K.O.

F

P

7.84
5 1.57 1.58
203.01 205 .99
210.86 210

.16

.95
1.02 .40 1.02
191.24 205 .93
196.03 210

40

4.63
5
153.16 205
157.79 210

1.23

.29

5.79
5 1.15 1.79
132.69 205 .64
138.48 210

.11

1.88
5
127.90 205
129.77 210

.69

7.19
82.86
90.05

3.79

.92
.74

.37
.62

.60

5 1.43 3.56 .00**
205 .40
210

5

.76

2.17

.06
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Oluş Ölçeği

Normal
Fazla K.
I.D. Obez
II. D. Obez
III. D. Obez
Toplam

32
70
66
27
14
211

4.87
4.68
4.59
4.66
4.70
4.69

.58 G. İçi
71.54
.54 Toplam 75.34
.58
.71
.59
.59

205
210

.34

n=211,*p<.05;**p<01
Tablo 3’te bireylerin psikolojik iyi oluş ölçek ve alt ölçek puanlarının beden kitle indeksi değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir.
İnceleme sonucunda öz-kabul, diğerleri ile pozitif ilişkiler, özerklik, çevresel hâkimiyet, yaşam amacı
alt ölçekleri ve toplam ölçekte beden kitle indeksi değişkenine göre istatistiksel bir farklılaşma
görülmemiştir (p>.05). Kişisel gelişim alt ölçeğinden alınan ortalama puanların beden kitle indeksi
gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<.01). ANOVA ile
gruplar arasında belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere
yapılan Tamhane ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri sonucuna göre, bireylerin BKİ düzeyleri
düştükçe kişisel gelişim alt ölçeğinden aldıkları puan artmaktadır.
Tablo 4. Yeme Tutumu Testinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın Beden Kitle İndeksi
Değişkenine Göre İncelenmesi
n, X ve SS Değerleri
Ölçek

Yeme Tutumu Testi

ANOVA Sonuçları

Grup

n

X

Zayıf

2

Normal

SS

Var. K.

K.T.

SD

K.O.

F

P

.51

.40 G. Arası

.85

5

.17 1.64 .15

32

.43

.34 G. İçi

21.34

205

Fazla K.

70

.56

.33 Toplam

22.20

210

I.D. Obez

66

.55

.29

II. D. Obez

27

.62

.32

III. D. Obez

14

.68

.34

Toplam

211

.55

.32

.10

n=211,*p<.05;**p<.01

Tablo 4’te görüldüğü üzere, bireylerin yeme tutumu testi puanlarının beden kıtle indeksi değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Bu
analiz sonucunda ölçek puanlarında beden kitle indeksi değişkenine göre istatistiksel bir farklılaşma
görülmemiştir (p>.05).
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Tablo 5. Çocukluk Çağı Travması Ölçeği ve Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın
Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi
n, X ve SS Değerleri
Alt Ölçek ve Ölçek

1– Duygusal İstismar

2– Fiziksel İhmal

3– Duygusal İhmal

4-ÇÇTÖ

Grup

n

ANOVA Sonuçları
X

SS

Var. K.

K.T.

SD

K.O.

F

P

İlkokul

100 1.31 .42 G. Arası

.37

4

.09

.59

.66

Ortaokul

20

1.24 .32 G. İçi

32.45

206

.15

Lise

42

1.21 .32 Toplam

32.83

210

Üniversite

41

1.29 .42

Lisansüstü

8

1.20 .42

Toplam

211 1.28 .39

İlkokul

100 1.59 .50 G. Arası

3.19

4

Ortaokul

20

1.45 .46 G. İçi

41.23

206

Lise

42

1.35 .38 Toplam

44.42

210

Üniversite

41

1.35 .35

Lisansüstü

8

1.20 .23

5.72

4

Toplam

211 1.47 .45

İlkokul

100 2.28 .84 G. Arası

Ortaokul

20

2.15 .87 G. İçi

136.24

206

Lise

42

2.04 .81 Toplam 141.97

210

Üniversite

41

1.93 .72

Lisansüstü

8

1.70 .59

Toplam

211 2.13 .82

İlkokul

100 1.46 .30 G. Arası

Ortaokul

20

Lise

.85

4

1.42 .33 G. İçi

16.88

206

42

1.36 .26 Toplam

17.73

210

Üniversite

41

1.32 .22

Lisansüstü

8

1.25 .30

Toplam

.79 3.99 .00**
.20

1.43 2.16 .07
.66

.21 2.60 .03*
.08

211 1.40 .29

n=211,*p<.05;**p<.01

Duygusal istismar, fiziksel ve duygusal ihmal alt ölçek puanları ile çocukluk çağı travması ölçeği
puanlarının eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda duygusal istismar ve duygusal ihmal
alt ölçeklerinde bir farklılaşma görülmemiştir (p>.05). Fiziksel ihmal (F=3.99, p<.01) ve çocukluk çağı
travması ölçeği (F=2.60, p<. 05) ortalama puanlarının ise eğitim durumu gruplarına göre istatistiksel
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olarak anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. ANOVA ile gruplar arasında belirlenen anlamlı
farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere Tamhane ve Tukey çoklu karşılaştırma
testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuca göre ÇÇTÖ genel puanında ve Fiziksel ihmal alt boyutunda
ilkokul eğitim düzeyine sahip bireylerin diğer eğitim düzeyine sahip bireylere göre daha yüksek puan
aldıkları bulunmuştur.
Tablo 6. Fiziksel İstismar ve Cinsel İstismar Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın
Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi
Ölçek

1–Fiziksel İstismar

2–Cinsel İstismar

Grup

N

Sıra Ortalaması

İlkokul

100

107.31

Ortaokul

20

113.90

Lise

42

105.04

Üniversite

41

99.78

Lisansüstü

8

106.88

Toplam

211

İlkokul

100

102.98

Ortaokul

20

114.80

Lise

42

111.45

Üniversite

41

103.50

Lisansüstü

8

106.00

Toplam

211

χ2

Df

P

2.43

4

.65

3.38

4

.49

n=211,*p<.05;**p<.1
Bireylerin fiziksel istismar ve cinsel istismar alt ölçek puanlarının eğitim durumu değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskall-Wallis testi sonucunda, bu değişkenlerde
eğitim durumuna göre istatistiksel olarak bir farklılaşma olmadığı görülmüştür (p>.05)
Tablo 7. Yeme Tutumu Testinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın Eğitim Durumu Değişkenine
Göre İncelenmesi
n, X ve SS Değerleri
ANOVA Sonuçları
Ölçek

Grup

n

X

100

Ortaokul
20
Lise
42
Üniversite 41
Lisansüstü 8
Toplam
211

İlkokul
Yeme Tutumu Testi

SS

Var. K.

K.T.

SD

K.O.

F

P

.61

.33 G. Arası

1.53

4

.38 3.81 .00**

.57
.59
.38
.55
.55

.25 G. İçi
.32 Toplam
.22
.51
.32

20.67
22.20

206
210

.10

n=211,*p<.05;**p<.01
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Bireylerin yeme tutumu testi puanlarının eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu analizin
sonucuna göre ölçek puanlarının (F=3.81; p<.01) eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. ANOVA ile gruplar arasında belirlenen anlamlı farklılığın
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc analizi gerçekleştirilmiştir. Tamhane
çoklu karşılaştırma tekniği sonuçlarına göre ilkokul ve lise eğitim düzeyindeki bireylerin yeme tutumu
testinden üniversite eğitim düzeyindeki bireylere göre daha yüksek puan aldıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 8. Psikolojik İyi Oluş Ölçek (PİOÖ) ve Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın
Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi
n, X ve SS Değerleri
ANOVA Sonuçları
Alt Ölçek ve Ölçek
Grup
n
X
SS Var. K. K.T.
SD K.O. F
P
İlkokul
100 4.63 .96 G. Arası 5.61
4
1.40 1.40 .23
1– Öz-kabul

2–Diğerleri ile
Pozitif İlişkiler

3– Özerklik

Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam
İlkokul

6– Kişisel gelişim

.86 G. İçi 205.25 206
1.00 Toplam 210.86 210
1.10
1.07
1.00
1.00 G. Arası 8.14
4
.98 G. İçi
187.89
.86 Toplam 196.03
.96
.56
.96
.85 G. Arası 4.71

206
210

Ortaokul
20
Lise
42
Üniversite 41
Lisansüstü 8
Toplam
211

.92 G. İçi
153.08
.90 Toplam 157.79
.85
.51
.86

206
210

4.35
4.45
4.33
5.14
4.41

100 4.49 .81 G. Arası

Ortaokul
20
Lise
42
Üniversite 41
Lisansüstü 8
Toplam
211
İlkokul

5– Yaşam amacı

4.95
4.63
4.86
5.30
4.73
5.04

Ortaokul
20 5.18
Lise
42 5.11
Üniversite 41 5.42
Lisansüstü 8 5.85
Toplam
211 5.17
İlkokul
100 4.39

İlkokul

4– Çevresel kontrol

20
42
41
8
211
100

4.83
4.55
4.67
5.25
4.60

Ortaokul

.80 G. İçi
132.57
.77 Toplam 138.48
.79
.84
.81

100 4.78 .83 G. Arası

Ortaokul
20 4.78
Lise
42 4.98
Üniversite 41 5.03
Lisansüstü 8 5.21
Toplam
211 4.89
İlkokul
100 4.28
20

5.91

3.37

.69 G. İçi 126.40
.57 Toplam 129.77
.85
.82
.78
.65 G. Arası 4.90

4.17 .71 G. İçi

85.15

4

4
206
210

4
206
210

4
206

.99

2.03 2.23

.06

.91

1.17 1.58

.18

.74

1.47 2.29

.06

.64

.84 1.37

.24

.61

1.22 2.96 .02*
.41
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7-PİOÖ

Lise
42 4.26
Üniversite 41 4.58
Lisansüstü 8 4.75
Toplam
211 4.34
İlkokul
100 4.60

.62 Toplam 90.05
.59
.68
.65
.57 G. Arası 3.95

210

Ortaokul
20
Lise
42
Üniversite 41
Lisansüstü 8
Toplam
211

.49 G. İçi
.56 Toplam
.67
.60
.59

206
210

4.71
4.66
4.81
5.25
4.69

71.39
75.34

4

.98 2.85 .02*
.34

n=211, *p<.05
Tablo 8’de görüleceği üzere, psikolojik iyi oluş ölçek ve alt ölçek puanlarının eğitim durumu
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bireylerin öz-kabul, diğerleri ile olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel
hâkimiyet, yaşam amacı alt ölçeklerinde, beden kitle indeksi değişkenine göre istatistiksel bir
farklılaşma görülmemiştir (p>.05). Kişisel gelişim alt ölçeğinden (F=2.96; p<.05) ve psikolojik iyi oluş
ölçeğinden (F=2.85; p<.05) alınan ortalama puanların, eğitim durumu gruplarına göre istatistiksel
olarak anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. ANOVA ile gruplar arasında belirlenen anlamlı
farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc analizi gerçekleştirilmiştir.
Tukey çoklu karşılaştırma tekniği sonuçlarına göre üniversite ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip
bireylerin ilkokul eğitim düzeyine sahip bireylere göre PİOÖ genel puanında ve kişisel gelişim alt
boyutundan daha yüksek puan aldıkları bulunmuştur.

Tablo 9. Diyetisyen Desteği Alınan Süre Değişkenine Göre Psikolojik İyi Oluş Ölçek ve Alt
Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasındaki Farkın İncelenmesi
Alt Ölçekler
Grup
N
X
SS
T
P
1– Öz-kabul
2– Diğerleri ile pozitif ilişkiler
3– Özerklik
4– Çevresel kontrol
5– Yaşam amacı
6– Kişisel gelişim
7- PİOÖ

0-6 ay

191

4.72

0.98

7+ ay
0-6 ay
7+ ay
0-6 ay
7+ ay
0-6 ay
7+ ay
0-6 ay
7+ ay
0-6 ay
7+ ay
0-6 ay
7+ ay

20
191
20
191
20
191
20
191
20
191
20
191
20

4.80
5.20
4.96
4.40
4.52
4.59
4.70
4.89
4.90
4.33
4.42
4.69
4.72

1.14
0.99
0.63
0.86
0.92
0.82
0.69
0.79
0.73
0.64
0.72
0.60
0.52

-0.34

.73

1.04

.29

-0.59

.55

-0.56

.57

-0.08

.93

-0.56

.57

-0.20

.83

SD=209, *p<.05
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Örneklemi oluşturan bireylerin PİOÖ ve ölçek alt boyutlarından aldıkları puanların diyetisyen desteği
aldıkları süreye göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için bağımsız gruplar ttesti yapılmıştır. Bu analizin sonucuna göre; PİOÖ ve ölçek alt boyutlarının ortalama puanları arasında
diyetisyen desteği alınan süreye göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (p>.05).
Tablo 10. Diyetisyen Desteği Alınan Süre Değişkenine Göre Yeme Tutumu Testinden Elde Edilen
Puanlar Arasındaki Farkın İncelenmesi
Ölçek

Grup

N

X

SS

T

P

Yeme Tutumu Ölçeği

0-6 ay
7+ ay

191
20

0.54
0.70

0.32
0.33

-2.04

.04*

SD=2091.04 *p<.05

Örneklemi oluşturan bireylerin yeme tutumu testi puanlarının diyetisyen desteği aldıkları süreye göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Bu analizin sonucuna
göre YTT puanlarının “0-6 ay” ve “7 + ay” değişkenleri arasında istatistiksel olarak farklılaştığı
görülmüştür (t=-2.42; p<.05). Söz konusu farklılığa göre en az 7 aydır diyetisyen desteği alan bireylerin
yeme tutumu puanları, 6 aydan daha az zamandır destek alan bireylere göre daha yüksek
bulunmuştur.
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Değişkenler

1

1–Duygusal İstismar

1 .15* .34** -.30** -.17* -.27** -.26**

3

4

1

3–Duygusal İhmal

6

Pozitif

8
-.11

9

10

11

-.17* .60** -.31**

12
.03

7– Çevresel Kontrol

-.10 .88** -.28*

-.01

.39** .37** -.28** .80**

-.09

.43** .29** -.22** .72**

.07

.37**

.30** .35** -.30** .67**

.10

1

.39** .32** -.33** .76**

-.03

.42** .47** .62**
1

.33** .47**
1

6– Özerklik

-.14*

1

8– Yaşam Amacı

.30** -.18** .66**
1

9– Kişisel Gelişim
10–Çocukluk
Travması Ö.

7

-.21** -.18* -.27** -.28**
1

4– Öz- kabul
ile

5

1 .53** -.14* -.18** -.13 -.25** -.21** -.08 .67** -.23** -.02

2–Fiziksel İhmal

5–Diğerleri
İlişkiler

2

Çağı

11– Psikolojik İyi Oluş Ö.

-.14* .59**
1

-.02
-.06

-.35** -.02
1

-.01

12– Yeme Tutumu T.

1

n =211, *p<.05, ** p<.01

Tablo 11. Çocukluk Çağı Travması Ölçeği (ÇÇTÖ), Psikolojik İyi Oluş, Yeme Tutumu Testi
Ölçekleri ile Alt Ölçekleri Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Travması Ölçeği (ÇÇTÖ), PİOÖ VE YTT ölçek ve alt ölçekleri arasındaki değişkenlerin
Pearson Çarpım-Momentler korelasyonu tablosu incelendiğinde, değişkenlerin birçoğu arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler mevcuttur. İkili ilişkilerden (r=0.70) üzeri korelasyona sahip olanlar
incelendiğinde; duygusal ihmal ile ÇÇTÖ arasında pozitif yönde, öz-kabul ile PİOÖ arasında pozitif
yönde, çevresel kontrol ile PİOÖ arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmektedir.
PİOÖ ile alt ölçekleri (r=0.59 ile r=0.80) aralığında ve ÇÇTÖ ile üç alt ölçeği (r=0.60 ile r=0.88)
aralığında ilişki olması, ölçeklerin yapı geçerliği olduğunu göstermektedir. Alt ölçeklerin kendi
aralarındaki ilişkiler incelendiğinde ise, fiziksel ihmal ile duygusal ihmal arasında pozitif yönde ve orta
düzeyde, öz-kabul ile çevresel kontrol arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki olduğu
görülmüştür. Alt ölçekler arasında istatistiksel olarak ilişkilerin (r=0.50) veya negatif olduğu, kalan
ilişkilerinse istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmektedir.
Ölçeklerin genel ortalamaları arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise, ÇÇTÖ ile PİOÖ arasında (r=-0.35)
negatif yönde düşük düzeyde ilişki olduğu, buna karşın YYT ile ÇÇTÖ ve YYT ile PİOÖ arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadığı görülmektedir. Bu durum YYT puanına göre bireylerin,
ÇÇTÖ ve PİOÖ puanlarının yorumlanamayacağını göstermektedir. ÇÇTÖ ile PİOÖ arasındaki negatif
yönlü ilişki ise, bireylerin ÇÇTÖ puanları arttıkça (veya azaldıkça) PİOÖ puanlarının azaldığı (veya
arttığı) şeklinde yorumlanabileceğini göstermektedir.
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Tablo 12. Çocukluk Çağı Travması Alt Ölçeklerinin Psikolojik İyi Oluş Ölçeğini Yordama Gücü
Psikolojik İyi Oluş

B

SHB

Sabit

5.61

0.26

1–Duygusal İstismar

-0.37

0.11

2–Fiziksel İhmal

-0.17

3–Duygusal İhmal

-0.1

Β

T

P

21.65**

.00

-0.24

-3.35**

.00

0.10

-0.13

-1.67

.09

0.06

-0.13

-1.62

.10

n=211, R=.38, R2=.14, F(5-205)=6.72*, *p<.05, **p<.01
Çocukluk çağı travmasının duygusal İstismar alt ölçeği, psikolojik iyi oluş ölçeği puanlarını anlamlı
olarak yordamakta ve bu değişkendeki değişimin %14’ünü açıklayabilmektedir [R=.38, R2=.14, F=6.72,
p<.01].
Tablo 13. Çocukluk Çağı Travması Alt Ölçeklerinin Yeme Tutumu Testini Yordama Gücü
Yeme Tutumu

B

SHB

Sabit

0.54

0.1

1–Duygusal İstismar

0.03

0.06

2–Fiziksel İhmal

-0.01

3–Duygusal İhmal

-0.01

Β

T

P

5.51**

.00

0.04

0.55

.58

0.06

-0.02

-0.22

-.22

0.03

-0.01

-0.11

-.11

n=211, R=.04, R2=.00, F(3-207)=0.12, *p<.05, **p<.01
Çocukluk çağı travması alt ölçeklerinin yeme tutumu testi puanlarını anlamlı olarak yordamadığı
görülmektedir [R=.04, R2=.00, F=0.12, p>.05].

Tablo 14. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Alt Ölçekleri Yeme Tutumunu Yordama Gücü
Yeme Tutumu

B

SHB

Sabit

0.57

0.19

1– Öz-kabul

-0.06

0.03

2– Diğerleri ile pozitif ilişkiler

0.04

3– Özerklik

Β

T

P

2.98**

.00

-0.18

-1.90

.06

0.03

0.12

1.49

.13

0.07

0.03

0.19

2.38*

.01

4– Çevresel kontrol

-0.01

0.04

-0.01

-0.14

.88

5– Yaşam amacı

-0.02

0.03

-0.04

-0.45

.64

6– Kişisel gelişim

-0.04

0.04

-0.08

-1.03

.30
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n=211, R=.22, R2=.05, F(6-204)=1.78, *p<.05, **p<.01
Bireylerin psikolojik iyi oluş ölçeği özerklik alt boyutunun, yeme tutumunu yordadığı ancak psikolojik
iyi oluş ölçeği diğer alt boyutlarının yeme tutumu testi puanlarını anlamlı olarak yordamadığı
görülmektedir. Bu nedenle PİOÖ ile YTT arasındaki yordayıcı etkinin anlamlı olmadığı söylenebilir.
[R=.22, R2=.05, F=1.78, p>.05].
Tablo 15. Çocukluk Çağı Travması ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ile Yeme Tutumu Testi Puanları
Arasındaki Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Yeme Tutumu

B

SHB

Sabit

0.62

0.25

1–Çocukluk Çağı Travması

-0.02

0.08

2–Psikolojik İyi Oluş

-0.01

0.04

Β

T

P

2.44

.02

-0.02

-0.25

.80

-0.01

-0.16

.87

n=211, R=.18, R2=.00, F(2-208)=0.04, *p<.05, **p<.01
ÇÇT ile PİOÖ ölçeklerinin yeme tutumu testi puanlarını anlamlı olarak yordamadığı görülmektedir
[R=.18, R2=.00, F=0.04, p>.05].
Tablo 16. Araştırmada Test Edilen Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Uyum İyiliği İndeksleri
Uyum Parametresi
GFI
CFI
NFI
IFI
RMSEA
SRMR
Sd
χ2
χ2/sd

KatSayı
.94
.94
.86
.94
.05
.05
52
84.35
1.62

Geliştirilmiş olan teorik modelin uyum iyiliği; GFI, CFI, NFI, IFI, RMSEA, SRMR, χ2 ve χ2/sd oranı ile
belirlenmiştir. GFI, CFI ve IFI .90 üzerinde, NFI ise .86 olarak bulunmuştur. Diğer taraftan, RMSEA
değeri, 0.05, SRMR ise .05 olarak saptanmıştır. Çalışmada χ2/sd oranı, 1.62 olarak saptanmış olup, bu
oranın 2’den küçük olması, gözlenen ve çoğaltılan kovaryans matrisleri arasında iyi bir uyumun
göstergesi anlamına gelmektedir. Yapısal eşitlik modeli analizi sonrasında yukarıdaki gibi elde edilen
uyum iyiliği indeksleri, araştırmada oluşturulan teorik modelin elde edilen verileri ile kabul edilebilir
bir uyum içerisinde olduğunu göstermektedir (Byrne, 2001; Kline, 2005).
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Tablo 17. Araştırmada Test Edilen Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Yol Katsayıları
Yol

St. β

St. Hata

P

1– Çocukluk Çağı Travması Yeme Tutumu

-.02

1.28

>.05

2– Çocukluk Çağı Travması Psikolojik İyi Oluş

-.43

0.06

<.05

3– Psikolojik İyi Oluş  Yeme Tutumu

-.04

2.40

>.05

Tablo 17’ deki bulgulara göre çocukluk çağı travması’nın yeme tutumu üzerinde anlamsız düzeyde
doğrudan etkisi vardır (β =-.02, t=-0.22, p> .05); Psikolojik iyi oluşun yeme tutumu üzerinde anlamsız
düzeyde doğrudan etkisi vardır (β =-.04, t=-1.05, p> .05). Çocukluk çağı travması’nın psikolojik iyi oluş
üzerinde ise orta düzeyde, negatif doğrudan anlamlı etkisi vardır (β =-.43, t=-0.04 p <.001). Çocukluk
çağı travması’nın yeme tutumu üzerindeki dolaylı toplam etkisi de istatistiksel olarak anlamsızdır (β =
.00, t=-0.04, p> .05). Bu durum psikolojik iyi oluşun, çocukluk çağı travmasının yeme tutumu
üzerindeki etkisinde aracı rol oynamadığını göstermektedir.
Araştırmanın teorik modelinde yer alan değişkenler arasında var olduğu öne sürülen ilişkileri
belirlemek üzere kurulan yapısal eşitlik modeline ilişkin yol analizi sonucunda oluşan yol katsayılarının
ve hata terimlerinin yer aldığı model Şekil 1’de sunulmaktadır.
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4. TARTIŞMA ve YORUM
Bu bölümde bu araştırmanın sorularına ve hipotezlerine ilişkin elde edilen bulgularla, bu alanda
yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular arasında benzerlik ve farklılıklar tartışılacak ve
yorumlanacaktır.
Beden kitle indeksi kategorileri ile ÇÇTÖ ortalama puanı ve cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal
ihmal ölçek alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma yokken, fiziksel ihmal ve
duygusal istismar ölçek alt boyutları ortalama puanlarında farklılaşma vardır. 1. derece obez
grubunda yer alan bireylerin fiziksel ihmal alt boyutunda normal kilodaki bireylere göre daha yüksek
puan aldıkları, duygusal istismar alt boyutunda ise normal kilolu, 1. derece obez, 2.derece obez
grubunda yer alan bireylerin zayıf kilodaki bireylere göre daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Bu
sonuca göre bireylerin BKİ düzeyleri arttıkça duygusal istismarı ve fiziksel ihmali bildirme oranları
artmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde çocukluk ve ergenlik döneminde travmaya maruz
kalmanın erişkin dönemde obeziteye neden olduğu konusundaki görüşler çelişkilidir. Bu ilişki tam
olarak bilinmese de travmatik olay sonrası gelişen tepkilerin yeme davranışında bozulmaya neden
olduğu ve obezite riskini arttırdığı düşünülmektedir (Gustafson ve Sarwer, 2004). Tezcan'ın (2009)
obez bireylerde travmatik yaşantıları incelediği ve kontrol grubu 50, obez olan 50 bireyin (%78'i
kadın) katıldığı araştırmasının sonuçlarına göre; anne babanın duygusal ihmali, baba tarafından
yapılan istismar, aile dışındaki üyeler tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz ve istismar, başkasının
yaşadığı travmaya tanık olmanın obez grubundaki bireyler ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Bu araştırmada, BKİ değerlerine göre obez grubun travma yaşantısına dair bildirimlerinin BKİ değeri
düşük kişilere göre daha fazla olması, obezite ile travmaya dair daha önce yapılmış çalışmaların
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gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Mutlu’nun (2015) çocukluk çağı travması ve yetişkin yaşamdaki
obezite ilişkisini incelediği çalışmasında, BKİ değerlerine göre obez ve normal BKİ düzeyindeki kontrol
grubunun travmatik yaşantıya dair bulguları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaya göre toplam travma
ölçeği puanlarında obez grubun kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek puan aldığı
bulunmuştur. Bu çalışmada %80,0 oranında fiziksel ihmal bildirilmiştir. Duygusal istismar ise %59,2
oranında bildirilmiş olup bu çalışmanın bulgularının, bu alanda yapılmış diğer çalışmalar ile uyumlu
olduğu görülmektedir. Mutlu’nun (2015) erişkin obezitesinde çocukluk çağı travmalarını incelediği
araştırmasının örneklem grubunun fazla kilolu ve obez kişilerden oluşması, ağırlıklı olarak kadınların
katılım göstermesi, çalışmamızla arasındaki örneklem benzerliğinden yola çıkılarak iki çalışmanın
bulguları karşılaştırılacaktır. Çalışma sonucumuza benzer şekilde BKİ düzeyi bakımından obez grupta
yer alanların fiziksel ihmal bildirimi diğer BKİ düzeylerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır
ancak; çalışmamızda duygusal istismar puanları ile BKİ yüksek olması arasında ilişki saptanmamıştır.
Pederson ve Wilson'un (2009) çalışmasında ise çalışmamızın örneklemine benzer olan orta yaştaki
207 kadın katılımcıda çocukluk çağı travmaları incelenmiş ve sadece duygusal ihmal ile obezitenin
ilişkili olduğu görülmüştür. Çalışmamızda obezite ile duygusal ihmale arasında bir ilişki
bulunamamıştır (D'argenio ve ark., 2009; Anda ve Felitti, 2003; akt. Mutlu, 2015).
Beden kitle indeksi kategorilerine göre PİOÖ alt ölçeği olan, kişisel gelişim alt ölçeğinden alınan
ortalama puanların istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Zayıf ve normal
kilodaki kadınların 1. derece obez ile 2. derece obez grubunda yer alan kadınlara göre kişisel gelişim
alt ölçeğinden daha yüksek puan aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ryff (1989), yeniliğe ve gelişime açık,
kendini tanıdıkça davranışlarını düzenleyen, ruh sağlığı daha yüksek düzeyde olan kişilerin kişisel
gelişim alt boyutundan yüksek puan aldıklarını belirtmiştir. Bu çalışmaya göre zayıf ve normal gruptaki
bireylerin kişisel gelişime daha açık oldukları sonucu ortaya çıkmakta ancak kişisel gelişimin bireylerin
BKİ düzeyini ne şekilde etkilediğini açıklamaya yönelik daha fazla araştırma yapılması, bu iki değişken
arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Yeme tutumu testinin kullanım amacına göre işlevi değişebilmektedir. Anoreksiya nervoza belirtilerini
ölçme, klinik değerlendirmede ayrıntılı bilgi sağlama, hastalık riski taşıyan durumlarda tarama amaçlı
ve tedavi sonrasında ortaya çıkan değişiklikleri saptama amaçlı kullanılabilmektedir (Sarı, 2011). Farklı
kültürleri temsil eden 300 kadın katılımcı ile yapılan bir çalışmada ise katılımcıların, %15,7’sinin YTT
puan ortalaması kesme puanın üstünde çıkmış olup %66,7’sinin BKİ değerlerine göre normal kiloda,
%4,7’sinin ise zayıf kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Bireylerin BKİ düzeyi arttıkça olumsuz yeme
tutumlarının da arttığı bulunmuştur (Işık, 2018). Erol ve arkadaşları (2002), Baştürk (2016), Taylor ve
arkadaşları (2015) da çalışmalarında katılımcıların BKİ düzeyleri ile yeme tutumları arasında pozitif
yönlü anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Akt. Işık, 2018). Çalışmamızda ise bahsedilen
araştırmalardan farklı olarak BKİ ile YTT arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. YTT’nin ağırlıklı
olarak anoreksiya nervoza belirtilerini ölçüyor olması ve bu çalışmadaki katılımcıların BKİ’ya göre
büyük oranda “fazla kilolu” ve “1. derece obez” grupta yer almalarının test puanlarının düşük
çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Farklıktaki bir diğer faktörün ise, başvuranların,
diyetisyenlerle görüşmeye devam eden kişiler olmalarının bir etken olabileceği düşünülmektedir.
Eğitim durumu kategorileri ile cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, duygusal ihmal ölçek alt
boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma yokken; fiziksel ihmal ve ÇÇTÖ ortalama
puanlarında farklılaşma vardır. İlkokul eğitim düzeyindeki kadınların lise, üniversite ve lisansüstü
eğitim düzeyindeki kişilere göre fiziksel ihmal alt boyutu puanlarının daha yüksek olduğu, ÇÇTÖ
ortalama puanında ise yine ilkokul eğitim düzeyindeki kadınların üniversite eğitim düzeyindeki
kadınlara göre daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Bulduğumuz sonuçlardan farklı olarak 62
konversiyon bozukluğu tanılı kadın ve 11 erkekle yapılan çalışmada, eğitim düzeyi bakımında travma
öyküsü olan grup ile olmayan grup arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır (Güz ve ark., 2003).
Peker’in (2017) araştırmasında ise lisans eğitimi olanların uğradıkları fiziksel ihmal düzeyi, eğitim
durumu lise ve ilköğretim düzeyinde olanlardan daha düşük olduğu; genel travma puanında ise eğitim
düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. İnan’ın (2015) araştırmasında; 12 yıl ve
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altında eğitim alan bireylerin kasıtlı olarak, insan eliyle gerçekleştirilmiş travmalara 12 yıl ve üzeri
eğitim alan bireylere göre anlamlı düzeyde daha fazla maruz kaldıkları bulunmuştur (Akt. Peker, 2017).
Çalışma bulgularımızı destekleyen İnan (2015) ve Peker’in (2017) araştırma sonuçları da göz önüne
alındığında, çocukluk çağında yaşanan travmaların bireylerin eğitim hayatının daha kısa sürmesinde
etkili olabildiği ve farklı eğitim düzeyindeki kişilerde farklı ihmal ve istismar alt boyutlarının yüksek
çıkabileceğini göstermektedir.
Eğitim düzeyi kategorilerine göre öz-kabul, diğerleri ile olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel hâkimiyet,
yaşam amacı alt ölçeklerinde istatistiksel açıdan bir farklılaşma görülmezken; kişisel gelişim alt ölçeği
ve toplam psikolojik iyi oluş ölçeğinden alınan ortalama puanların istatistiksel olarak anlamlı şekilde
farklılaştığı görülmektedir. Üniversite ve lisansüstü kategorisindeki kadınların kişisel gelişim alt
ölçeğinden daha yüksek puan aldıkları bulunmuştur. Bireylerin eğitim seviyesinin artması ile kişisel
gelişim düzeyinin aynı oranda yüksek çıkması anlamlı bir sonuçtur. Yiğit (2018) tarafından kadın
katılımcılarla yapılan araştırmada, çalışma sonucumuzdan farklı olarak eğitim durumu ile PİOÖ düzeyi
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu araştırmada katılımcıların eğitim düzeyinin daha
dengeli dağıldığı, çalışmamızda ise ağırlıklı olarak ilkokul mezunu katılımcıların olması bu araştırmadan
farklı sonuç çıkmasını etkilemiş olabilir.
Eğitim düzeyi değişkeni ile YTT’den alınan ortalama puanlarda farklılık olduğu ve eğitim düzeyi ilkokul
ve lise olan kadınların, eğitim düzeyi üniversite olan kadınlara göre daha yüksek puan aldıkları
bulunmuştur. Çalışma bulgumuza göre, eğitim düzeyi düştükçe anormal yeme puanına daha çok
yaklaşılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların ağırlıklı olarak ilkokul eğitim düzeyinde olmalarının bu
sonucu etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızdan farklı olarak üniversite eğitim
düzeyindeki katılımcı sayısı daha fazla olan ve Değirmenci (2006) tarafından yapılan çalışmada ise
eğitim yılı ile yeme tutumu puanları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Işık (2018) tarafından
yapılan çalışmada ise 300 kadın katılımcının verileri incelenmiş ve eğitim durumuna göre yeme
tutumunun farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonuçları ile beraber yapmış olduğumuz
çalışmadan elde edilen veriler de dikkate alındığında, anormal yeme tutumu farklı eğitim düzeyindeki
bireylerde görülebilmektedir. Ancak yapılan çalışmaların sınırlılıkları da göz önüne alınırsa farklı eğitim
düzeyine sahip, iki cinsiyeti içeren, geniş örneklem grubuyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
Psikolojik iyi oluş ölçeği ve ölçek alt boyutlarından alınan ortalama puanlar demografik değişkenler
açısından incelendiğinde; diyetisyen desteği alınan süre değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Yani diyetisyene 0-6 ay arasında ve 7 aydan daha uzun
süredir devam eden bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.
Yeme tutumu testi demografik değişkenler açısından incelendiğinde; YTT’den alınan ortalama
puanların diyetisyen desteği alınan süre değişkenine göre farklılaştığı saptanmıştır. Çalışmamıza göre
“0-6 ay” arasında diyetisyen desteği alan kişilerin “7 ay ve daha fazla” süredir destek alan kişilere göre
YTT puanı düşük çıkmıştır. YTT testinin ağırlıklı olarak anoreksiya belirtilerini ölçtüğü ve katılımcıların
da çoğunlukla fazla kilolu ve 1. derece obez grupta oldukları göz önüne alındığında diyetisyen
kontrolünde alınan beslenme danışmanlığı süresi artıkça bireylerin daha kısıtlı yemeye başladıkları
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Çocukluk çağı travması ölçeği ile ölçek alt boyutlarının ve psikolojik iyi oluş ölçeği ile ölçek alt
boyutlarının aralarındaki ilişkiye bakıldığında; ÇÇTÖ ile PİOÖ ölçeği alt boyutlarından, öz-kabul,
diğerleri ile pozitif ilişkiler, yaşam amacı ve kişisel gelişim arasında negatif yönde bir ilişki vardır. ÇÇTÖ
ile özerklik, çevresel kontrol, PİOÖ arasında negatif yönde ilişki vardır. Duygusal istismar ile PİOÖ
ölçeği alt boyutlarından diğerleriyle pozitif ilişkiler, özerklik, çevresel kontrol, kişisel gelişim arasında
negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Duygusal istismar ile öz-kabul ve PİOÖ arasında negatif yönde
bir ilişki bulunmuştur. Fiziksel ihmal ile öz-kabul, diğerleri ile olumlu ilişkiler, çevresel kontrol, yaşam
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amacı, PİOÖ arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. Duygusal ihmal ile öz-kabul, diğerleri ile
pozitif ilişkiler, özerklik, çevresel kontrol, yaşam amacı, PİOÖ arasında negatif yönde bir ilişki
bulunmuştur.
Değişkenlerin yordama gücüne bakıldığında, çocukluk çağı travmasının psikolojik iyi oluşu yordadığı
bulunmuştur. Çocukluk çağı travmasının duygusal istismar alt ölçeği, psikolojik iyi oluş ölçeği
puanlarını anlamlı olarak yordamakta ve bu değişkendeki değişimin %14’ünü açıklayabilmektedir.
Çocukluk çağı travması ile psikolojik iyi oluşun katılımcıların yeme tutumunu anlamlı olarak
yordamadığı görülmektedir. Psikolojik iyi oluşun yeme tutumu üzerinde doğrudan etkisi, anlamsız
bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde, PİOÖ ile yeme tutumu
ilişkisine dair çalışmaların oldukça az sayıda olduğu görülmüştür. Ülkemizde Altınel (2018) tarafından
çalışmamızdan farklı olarak Hollanda Yeme Davranışları Anketi (YDA) ve Warwick Edinburg Mental İyi
Oluş (WEMPİO) ölçeği kullanılarak psikolojik iyi oluş ile yeme tutumu arasındaki ilişki incelenmiştir.
Çalışmamızla benzer olarak kadın katılımcı ile yapılan bu araştırmada sadece kısıtlı yeme tutumu ile
PİOÖ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Altınel, 2018). Uluslararası alanyazında ise
yeme bozukluğu hastalarının yeme tutumu ile PİOÖ düzeylerinin çalışıldığı araştırmada; PİOÖ ölçeği
ile anoreksiya nervoza hastaları dışındaki diğer yeme bozukluğu hastalarının yeme tutumu puanları
arasında anlamlı düzeyde negatif bir ilişki bulunmuştur (Tomba ve ark., 2014). Yeme tutumu ve PİO’a
dair ilişkinin doğasını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Çocukluk çağı travmasının yeme tutumu üzerinde anlamsız düzeyde doğrudan etkisi bulunmuştur.
Çocukluk çağı travmasının yeme tutumu üzerindeki dolaylı toplam etkisi de istatistiksel olarak
anlamsızdır. Bu çalışmadaki katılımcıların çoğunlukla ilkokul mezunu olması ve özellikle travma
ölçeğindeki soruları yanıtlarken bazı toplumsal mekanizmalardan dolayı rahat ve objektif olamadıkları
gözlemlenmiştir. Bu iki değişken arasında çıkan sonucun literatürdeki bir çalışma ile uyumlu olsa da
diğer çalışmalarla uyumsuz olmasının bu sebepler ışığında yorumlanabileceği düşünülmektedir. Bu
alanda yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde çoğunlukla çocukluk çağı travmaları ile yeme
bozukluğunun nedensel ilişkisinin araştırıldığı buna karşın travma ve yeme tutumları arasındaki
ilişkinin doğasını anlamaya dönük çalışmaların oldukça az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Bu alanda
yapılan çalışmaların ise yeme bozuklukları ve yeme tutumunda bozulmaların başladığı ergenlik ve
genç erişkinlik dönemlerinde yapılmış olması çalışma bulgularımızın karşılaştırıp yorumlanmasını
kısıtlamaktadır. Sarı‘nın (2011) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada en az bir tip çocukluk çağı
travması olan grubun olmayan gruba göre YTT ortalama puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada cinsel istismar bildirenlerin YTT puanı bildirmeyenlere göre
daha yüksek bulunmuştur. Toker (2008) tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmanın
sonuçları Sarının (2011) çalışma sonucuyla uyumlu olarak YTT testi taraması sonucu yeme bozukluğu
olanların cinsel ve duygusal kötüye kullanım öyküsünü daha fazla bildirdikleri bulunmuştur. Kuğu ve
arkadaşlarının (2002) çalışmasında ise bu çalışmalardan farklı olarak bireylerin cinsel taciz öyküsüne
sahip olup olmamasına göre YTT puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Çocukluk çağı travmasının psikolojik iyi oluş üzerinde orta düzeyde, negatif doğrudan anlamlı etkisi
olduğu görülmektedir. Yani bireylerin çocukluk çağı travması bildirme oranı azaldıkça psikolojik iyi oluş
düzeyi artmaktadır. Ülkemizde ÇÇT ile PİOÖ arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmaya rastlanmamıştır
ancak Ceco (2018) tarafından yapılan ve yakın partner şiddetine maruz kalan kadınların travma
sonrası büyüme ile PİOÖ arasındaki ilişkiyi incelendiği çalışmada travma sonrasında yeni seçeneklerin
fark edilmesinin, hayattaki önceliklerin gözden geçirilmesinin katılımcıların PİOÖ düzeylerini arttırdığı
bulunmuştur.
Yapısal eşitlik modellemesi, gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenlerin nedensel ve ilişkisel bir
model içerisinde belirlenmesine dayalı olan istatistiksel bir yöntemdir (Byrne, 2001). Yapısal eşitlik
modelinin bu nedensel ve ilişkisel yapısından dolayı, birden fazla regresyon olarak ifade edilebilir
(Tabachnick ve Fidell, 2001). Dolayısıyla yapısal eşitlik modeli sonucunda elde edilen istatistiksel
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sonuçların, bir anlamda değişkenler arasındaki regresyon sonuçları ile ilişkisi olduğu söylenebilir.
Çizilen araştırma modeli regresyon işlemiyle analiz edilmiş olup değişkenler arasında yordama
çıkmadığından model yapısal eşitlik modeline göre doğrulanmamıştır. Bu durum psikolojik iyi oluşun,
çocukluk çağı travmasının yeme tutumu üzerindeki etkisinde aracı rol oynamadığını göstermektedir.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada;
 Beden kitle indeksi normal kilonun üstünde olan kişilerin daha fazla duygusal istismar ve
fiziksel ihmal bildirdikleri görülmüştür.
 Beden kitle indeksine göre zayıf ve normal kiloda olan bireylerin psikolojik iyi oluş ölçeği
kişisel gelişim alt ölçeğinden daha yüksek puan aldıkları görülmüştür.
 İlkokul eğitim düzeyinde olan kişilerin, diğer eğitim düzeyinde olan kişilere göre daha fazla
travma yaşantısı bildirdikleri görülmüştür.
 Üniversite ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olan kişilerin eğitim düzeyi daha düşük olan
kişilere göre psikolojik iyi oluş ölçeği ve kişisel gelişim alt boyutundan daha yüksek puan
aldıkları görülmüştür.
 İlkokul eğitim düzeyine sahip bireylerin eğitim düzeyi daha yüksek olan kişilere göre, yeme
tutumu testinde anormal yeme tutumuna daha yakın puanlar aldıkları görülmüştür.
 Diyetisyenden 0-6 aydır destek alan bireylerin 7 aydan daha uzun süredir destek alan kişilere
göre yeme tutumu testinden daha düşük puan aldıkları görülmüştür. Bu araştırma sonucuna
göre, diyetisyenden alınan desteğin süresi arttıkça bireyler daha kısıtlı yemek yemektedirler.
 Çocukluk çağı travması duygusal istismar alt ölçeğinin psikolojik iyi oluşu %14 oranında
yordadığı görülmüştür. ÇÇT ile PİOÖ arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Yani ÇÇT
azaldıkça PİOÖ düzeyi artmaktadır.
 Psikolojik iyi oluşun çocukluk çağı travması ile yeme tutumu arasında yordayıcı bir etkisi
olduğu hipotezi doğrulanmamıştır. PİO’un ÇÇT ile YTT arasındaki aracı rolü bu çalışmanın
verilerine göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.
Yapmış olduğumuz çalışma istatistiksel açıdan nedensel bir çıkarıma imkân vermese de cinsiyet
bazındaki çalışmalarda yeme bozukluklarının sık rastlandığı kadın örneklem grubu ile yapılmış olması
bakımından önemlidir. Araştırma bulgularına göre çocukluk çağı travması alt boyutu olan duygusal
istismarın psikolojik iyi oluş düzeyini yordayıcı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bireylerin bakıma
muhtaç oldukları çocukluk döneminde maruz kaldıkları duygusal istismar yaşantılarının yetişkin
dönemde; kendine güvende azalma, sosyal ilişkilerde bozulma gibi bireyin psikolojik iyi oluş düzeyini
etkileyebilecek sonuçları olabilmektedir. Bu çalışma bulgusuna göre duygusal istismarın psikolojik iyi
oluşu yordama gücü göz önüne alındığında, bu iki değişken arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi
için her iki cinsiyeti kapsayan, geniş klinik örneklem grubunda farklı yöntemlerle yapılacak çalışmalara
ihtiyaç vardır. Duygusal istismarın kimi kültürlerde disipline etme yöntemi olarak görülmesi; fiziksel
ile cinsel istismara göre tanımlanmasının daha zor ve karmaşık olması, bu iki değişken arasındaki
çalışmaların farklı kültürlerde yapılmasının önemini göstermektedir. Bu çalışmada beden kitle indeksi
değerlerine göre “obez” bireylerin fiziksel ihmal ve duygusal istismarı bildirme oranlarının daha
yüksek ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin düşük çıkması, söz konusu değişkenlerin risk faktörü olarak
hem Diyetisyenlerin hem Psikologların klinik çalışmalarında göz önünde bulundurulmasında yararı
olacaktır.
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Özet
Dünya üzerinde refahın arttırılması ile, barış ve adaletin tesis edilmesi arasında doğrudan bir bağlantı
olduğu bilinmektedir. Günümüzde uluslararası alanda yaşanan anlaşmazlıkların kökeninde de aslında
ülkeler ve hatta bölgeler arasında net bir şekilde görülebilen refah düzeyindeki belirgin fark
yatmaktadır. Eskiden “ikincil öneme sahip politika alanları” olarak anılan bazı uluslararası nitelikli
konuların artık günümüzde daha fazla önem taşıdıkları görülmektedir. Doğal kaynaklar ve enerjiye
ilişkin sorunlar, çevre sorunları, insan hakları sorunları, göç ve ilticaya ilişkin sorunlar bu konuların
başında gelmektedir. Çok merkezli ve çok kutuplu bir yapılanmanın belirginleştiği uluslararası
arenada, artık eskisinden çok daha fazla “barış” olgusuna atıf yapmak gerekmektedir. Toplumdaki
çatışmalara şiddet dışı yöntemlerle yaklaşan barış gazeteciliği, toplumsal farkındalık yaratıp, toplumu
oluşturan paydaşları empatiye teşvik ederek diyalog ortamını yaratma potansiyeli itibari ile
sürdürülebilir barış ve adaletin tesisi açısından önem taşımaktadır.
Bu çalışma, sürdürülebilir barışın tesis edilmesi açısından önemli bir işlev gören medyanın barış
odaklı bir habercilik zihniyetiyle gelişmelere bakabilmesinin önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Bu bağlamda bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı perspektifinde barışın önemi ve
sürdürülebilirliği, uluslararası krizlerde barış odaklı gazeteciliğin önemine vurgu yapılmaktadır. Barış
gazeteciliği, çatışma haberlerinin bile barış eksenli verilmesi, barışın özendirilmesi, savaş durumunda
dahi haberlerin ideolojilerden, önyargılardan arındırılmış ve barışa taraf bir şekilde sunulması
unsurunu ön plana çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, gazetecilik, barış gazeteciliği, uluslararası kriz.
The Significance of Peace Journalism and Sustainability of Peace
Abstract
It is a well-known fact that there is a relation between the rise of welfare and the constitution of
peace and justice. At the root of recent disputes in the international arena lies the difference
between the welfare levels of countries and even regions. The significance of some international
topics such as “secondary areas of politics” has recently risen. Natural resources, problems in relation
to energy, environmental problems, human rights and the problems in relation to migration and
asylum are the primary ones among such topics. In a multicentered and multipolar international
arena, referring the phenomenon of “peace” is more urgently needed anymore. Peace journalism
that approaches social conflicts with peaceful methods has a potential for creating social awareness
and an atmosphere of dialogue by promoting empathy among social partners, and for the
constitution of sustainable peace and justice.

This study aims to attract attention to the significance of peace-oriented journalism in the
constitution of a sustainable peace. Within this context, the significance of peace and its
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sustainability within the perspective of sustainability concept as well as the significance of peaceoriented journalism in international crisis are underlined. Peace journalism handles even conflict
news with a peace-oriented approach, encourages peace, and present the news even in a state of
war in a pro-peace mood independent from ideologies and prejudices.
Keywords: Sustainability, journalism, peace journalism, international crisis.

GİRİŞ
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda görülen çatışmaların artması, etnik ve dini kökenli
anlaşmazlıklara bağlı sorunların ortaya çıkması, dünyanın farklı coğrafyalarında görülen iç savaşlar ve
bölgesel çatışmalar, uluslararası terör, uluslararası göç gibi sınır aşan meseleler, enerji rezevlerinin
paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, ulusların kendi sınırlarında alacağı önlemlerin ve
kararların tek başına yeterli olamayacağı gerçeğini ortaya koymuştur. Gerek Soğuk Savaş dönemi
gerekse de Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan gelişmeler, barışı uluslararası platformda tesis
etmenin güçlüğünü bir kez daha ortaya çıkarmış ve barış çalışmaları disiplinine olan ihtiyacı daha fazla
belirginleştirmiştir.
Barış çalışmaları disiplini; savaş ya da çatışma halinin sebeplerine, etkin dinamiklere ve aktörlere
odaklanmaktadır. Bunların yanı sıra çatışmaların çözümüne alternatifler yaratmak, şiddetin
dönüştürülmesi ya da kapsamlı bir güvenlik tesis edilmesi konuları öncelikli olarak disiplinin araştırma
alanına girmektedir (Akgül, 2015, 85).
Barış gazeteciliği, 1970’lerden itibaren gelişmeye başlayan, savaş, çatışma ve şiddet içeren gazetecilik
pratiklerinin dahil edildiği bir alandır. Barış gazeteciliği, çatışmanın temellerini ortaya koymayı,
çatışmanın tarafları ve hedefleri üzerinde düşünmeyi, çatışmayı şeffaflaştırmayı, tarihsel arka planı
anlamaya çalışmayı, her tarafa eşit söz hakkı vermeyi, savaşı, çözülmesi gereken bir problem olarak
görmeyi ve şiddetin görünmez boyutlarına vurgu yapmayı ilke edinmiştir. Barışı savunan, barış için
yapılanlara haber değeri atfeden, barışa ve çözüme odaklanan bir gazeteciliktir. Bu bağlamda bu
çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı perspektifinde barışın önemi ve sürdürülebilirliği, uluslararası
krizlerde barış odaklı gazeteciliğin önemine vurgu yapılmaktadır. Barış gazeteciliği, çatışma
haberlerinin bile barış eksenli verilmesi, barışın özendirilmesi, savaş durumunda dahi haberlerin
ideolojilerden, önyargılardan arındırılmış ve barışa taraf bir şekilde sunulması unsurunu ön plana
çıkarmaktadır.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI ÜZERİNE
Sürdürülebilirlik kavramı, 21. Yüzyılın en sık kullanılan kavramlarından birisidir. Sürdürülebilirlik;
toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanılmasını
sağlayan ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir bakış oluşturan katılımcı bir süreçtir. (Gladwin vd.
1995, 877)
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkelerin ve şirketlerin gündeminde yer alan
kavramlardan biri de sürdürülebilir kalkınmadır. Sürdürülebilir kalkınma konsepti, temel olarak
günümüz ekonomik gelişmelerinin çevreye ve insana zarar vermeden devam edebilmesine dikkat
çeker.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı son yıllarda çok fazla tartışılan ve farklı disiplinlerin de ilgi alanına
girmiş olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok tanımı yapılan bu kavram 1980’lerin
sonuyla ortaya çıkmış ve günümüzde halen önemini yitirmeden konuşulmaya ve tartışılmaya devam
etmektedir.
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Sürdürülebilir kalkınma, ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel konularda gelişmeye ve gelişme
hedeflerine katkı sağlayacak bir kavramdır. Bu kavramın ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden
biri, dünya ülkelerinin ve uluslararası büyük şirketlerin sadece üretim odaklı çalışması ve bu sistemle
gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun artması ve gelir dağılımının adaletsizliğidir.
Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere 3 farklı boyutu vardır. Ekonomik
boyut, kıt olan kaynakların kullanımıyla ilgili iken, sosyal boyutu, sosyal ve kültürel sistemlerin
devamlılığının sağlanması ve insanla ilgilidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun artması sosyal
boyutun önemini ortaya koymaktadır. Çevresel boyut ise biyolojik ve fiziksel sistemlerin dengeli
olmasını öngörür. Biyolojik çeşitliliğin korunması önem taşımaktadır (Gürlük, 2010, 86-87). Ekonomik
ve sosyal boyutlar gelir dağılımı, yoksulluğun azaltılması, işsizlik sorunlarının çözümü gibi konularla
etkileşim halindedir. Ekonomik ve çevresel boyut ise, çevresel değerleme ile ekonomik aktivitelerin
yarattığı olumsuzlukların içselleştirilmesini öngörür. Genel olarak bakıldığında sürdürülebilir kalkınma
kavramının ana teması, çevrenin korunması ile kalkınma kavramlarının birbirleriyle çatışmadığı aksine
birbirlerini tamamladıklarıdır. Sürdürülebilir kalkınma bir denge arayışını, bir uzlaşıyı ifade etmektedir
(Turgut, 1996, 703).
Günümüzde sorumluluklarını bilen ve sorumlulukları yerine getirme yönünde çaba sarf eden
kurumlar, sürdürülebilirlik konusunda önemli roller üstlenmektedir. Çevre, ekonomi ve sosyal
anlamda daha çok söz sahibi olmaya başlayan kurumlar için, sürdürülebilir kalkınma yönünde
çalışmak kaçınılmaz olmaya
başlamıştır (Engin & Akgöz, 2013, 88).

2.BARIŞ KAVRAMI VE ULUSLARARASI SİSTEMDE BARIŞ OLGUSU
İdealist bakış açısı dünya genelinde tüm düşmanlıkların sona erdiği ve tüm anlaşmazlıkların barışçıl
yöntemlerle çözüme kavuşturulduğu bir barış düzeninin gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür.
Halkların kendi yönetimini tayin hakkını kazanması, ticari ilişkilerin geliştirilerek devletlerarası
işbirliğinin güçlendirilmesi ve savaşa neden olabilecek anlaşmazlıkları çözebilen etkin bir uluslararası
yargı sisteminin tesisi barış için temel unsurlardır (Sandıklı & Kaya, 2013, 61).
İdealist düşünürler uluslararası barışın devamı için ticari ilişkilerin işlevine işaret etmişlerdir. Genel
olarak devletlerarası karşılıklı iktisadi ilişkiler özelde ise ticari bağlar devletleri barışçıl hareket etmeye
sevk edebilmektedir. İdealizm, serbest piyasa ekonomisinin dünya çapında geçerlilik kazanması ile
ülkeler arasındaki ticaretin artacağını, devletlerin ortak menfaat temin ettiği bir dinamiğin var
olacağını farz etmiştir. Karşılıklı ekonomik çıkarlar devletlerin savaş seçeneğine başvurma eğilimini
zayıflatacak ve barışın muhafaza edilmesi yönünde irade göstermesini sağlayabilecektir (Sandıklı &
Kaya, 2013, 61).
İdealist bakış açısına göre sürekli barış, uluslararası hukukun uygulandığı ve devletlerarası
anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulabildiği bir uluslararası sistemi gerekli kılmaktadır. Bu sistem de
kararları devletler üzerinde bağlayıcı olan bir uluslararası yargı mekanizmasının tesisi ile
gerçekleşebilecektir. İdealizm, dünya barışının devletlerin küresel çapta işbirliği yaparak ortak irade
göstermesiyle sağlanabileceğine dikkat çekmektedir. Barışın tesisi tek bir devletin hegemonyasında
mümkün değildir. Devletler topluluğu, barışın tesisi ve korunması için birlikte hareket etmelidir.
Bilindiği gibi Woodrow Wilson da, küresel barışın sürdürülebilmesi için devletlerin uluslararası
kuruluşlar aracılığıyla ortak çaba sarf etmesi gerektiğini ileri sürmüştür (Wilson, 1996, 40).
Realizm geleneğinde ise barış, menfaat ve güç kavramları perspektifinde değerlendirilmektedir.
Devletler kendi çıkarları doğrultusunda bir barış düzeni tesis etmeyi hedefler. Egemen devletler
topluluğunun birlikte tasarladığı ve üzerinde uzlaştığı uluslararası bir barış düzeni mümkün değildir.
Realist barış, ancak hâkim konumdaki iktidara veya baskın statüdeki bir aktöre bağlı sürdürülebilir.
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Ülke içinde merkezi otoritenin siyasi hâkimiyetini sağladığı sürece iç düzen ve barış mümkündür.
Devletlerarası düzeyde ise tüm aktörlerin otoritesine tabi olduğu sabit bir üst mercii olmadığı için
barış sadece belirli şartlar dâhilinde sınırlı olarak gerçekleşebilir. Realizm’e göre bu şartlar,
dengelenemeyen güçlü bir aktörün hegemonyasında, uluslararası sistemde güçler dengesi
sağlandığında ve savaş sonrası galip devlet(ler)in etkisi altında ortaya çıkabilmektedir. (Sandıklı &
Kaya, 2013, 67). Uluslararası sistemde güçler dengesi kaybedildiğinde istikrar da yitirilmekte,
devletlerarası etkileşime çatışmacı bir güç mücadelesi ve savaşlar yön vermektedir. Realizm’e göre
savaşlar neticesinde galip devletlerin şartlarını belirlediği düzen de kısa süreli bir barış dönemi arz
edebilir. Fakat savaşın yol açtığı güç dağılımı değişmeye başlayınca galip devlet(ler)in kararlaştırdığı
tek taraflı barış düzeni sürdürülebilir niteliğini kaybetmektedir.
Yapısalcı uluslararası ilişkiler yaklaşımları, sürdürülebilir barışın dünya genelinde ekonomik eşitlik ve
adaletin sağlanması ile tesis edilebileceğini kabul etmiştir. Emperyalizme yol açan kapitalizm
kaldırıldığında, uluslararası seviyede kaynaklar dengeli bir şekilde tahsis edilebilecek,
devletlerarasında ihtilaflara yol açan asimetrik bağımlılıklar sona erdirilebilecektir (Richmond, 2008,
60). Devletlerarası siyasi ilişkiler, anlaşmazlıklar ve çatışmalar büyük ölçüde ekonomik dinamiklerin
yön verdiği süreçlerdir. Lenin, kapitalizmin emperyalizme yol açtığını belirterek, barışın önündeki en
büyük engelin kapitalist ilişki biçimi olduğunu iddia etmiştir (Lenin, 1999, 11-12). Uluslararası finans
kuruluşları ve bankacılık normları belirli aktörlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde tayin edilmiştir.
Kapitalist küresel ekonomi bu nedenle uluslararası seviyede adaletsizliğe neden olmakta,
devletlerarası ekonomik eşitsizliğin yol açtığı anlaşmazlıklar kalıcı barışı imkânsız kılmaktadır. (Sandıklı
& Kaya, 2013, 69).
Merkez- Çevre kuramında ise sürdürülebilir barışa engel teşkil eden başlıca unsur, dünyadaki merkez
ve çevre ülkeler arasında var olan yapısal emperyalizmdir. Merkez-çevre kuramına göre hem merkez
hem de çevre ülkeler içinde refah düzeyi yüksek olan merkez ve gelir düzeyi düşük çevre vardır. Çevre
ülkelerde yönetici elitlerin oluşturduğu dar zümre, bu ülkelerin merkezi konumundadır ve merkez
ülkelerdeki merkezle birlikte hareket etmektedir. Merkez ülkelerdeki merkezin tasarrufunda
gerçekleşen bu ortak hareket, yapısal emperyalizmin devamını sağlamakta, uluslararası düzeyde
kaynakların eşit dağılımını engellemektedir. Nitekim bu kurama göre, merkez ve çevre ülkeler
arasındaki eşitsizlik, devletlerarası çatışmaların temel sebebidir. Refah düzeyleri birbirine yakın olan
ülkeler arasında ise çatışma olasılığı düşüktür. Bu nedenle kalıcı barış, ancak uluslararası ve ulusal
ölçekteki merkez-çevre dengesizliğinin giderilmesiyle tesis edilebilecektir.
Immanuel Wallerstein’ın geliştirdiği dünya sistemi kuramına göre sürdürülebilir barışın önündeki
engel, dünya ekonomisinin merkez-çevre ağırlıklı yapısından kaynaklanmaktadır. Kapitalizmin tarihi
süreçte meydana getirdiği dünya sistemi, kutuplaşma ve azgelişmişliğe yol açarak savaş ve
çatışmalara neden olmaktadır. Wallerstein, dünya sistemindeki devletleri genel olarak merkez, çevre
ve yarı çevre kategorilerine ayırmakta ve sistemin, merkezin mevcut gelişmişlik düzeyini muhafaza
etmeye yönelik işlediğini öne sürmektedir. (Wallerstein, 1996, 87-95).
Postyapısalcı yaklaşıma göre ise, uluslararası sistemde hakim söylem ve değerlerin değiştirilmesi ve
hegemonyanın çözülmesi barışın tesisine hizmet edecektir. Postyapısalcı bakış açısının tasarladığı
sürdürülebilir barışın belirgin iki özelliği vardır; birinci özellik uluslararası barışın çok merkezli bir
yapıya sahip olması gerektiğidir. İkinci özellik ise sürdürülebilir barışın değişen zaman ve zemine
uyum sağlayacak nitelikte esnek olmasıdır. Postyapısalcı yaklaşım tek merkezden idare edilen ve
sürdürülen bir barış yerine çok merkezli ve çok çeşitli bir barışı savunmaktadır (Sandıklı & Kaya, 2013,
70).
Eleştirel kurama göre de kalıcı barış, insanın merkezde olduğu bir süreçle gerçekleşebilir. Uluslararası
sistemde anarşi ve güç gibi sabit unsurlar olduğu fikrine karşı çıkan Eleştirel kuram, barışın insan
topluluklarının ortak hareket etmesiyle sağlanabileceğini varsaymaktadır. Mevcut dünya düzenindeki
siyasi ve ekonomik yapılar yegâne seçenek değildir ve sorgulanmalıdır. Eleştirel kuram çizgisinde
geliştirilen yaklaşımlar, uluslararası barışın temelde bireyin özgürleşmesi ve toplumlar arası diyalogun
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sağlanmasıyla tesis edilebileceğini ileri sürmektedir. Sürdürülebilir dünya barışı için ise uluslararası
düzeyde kültür ve kimliğe bağlı ötekileştirme önlenmeli ve ekonomik adalet tesis edilmelidir. Eleştirel
kurama göre özgürleşen birey, uluslararası barışın sağlanmasında ve korunmasında sivil toplum
kuruluşları ve sosyal hareketler üzerinden etkili olabilir (Sandıklı & Kaya, 2013, 71). Eleştirel kuramda
sürdürülebilir uluslararası barışın ikinci temel şartı toplumlar arası diyalogun gerçekleşmesidir.
Topluluklar arası iletişim eksikliği pek çok durumda tarafların daha kolay çatışmaya girmesine yol
açmıştır. Etkileşim halinde olan toplumlar ise süreç içinde birbirine karşı daha barışçıl hareket
edebilmektedir. Diyalog, toplulukların birbirini tanımasına ve karşılıklı fikir alışverişine zemin
hazırlamaktadır.

3. KALICI BARIŞ MÜMKÜN MÜ?
Küreselleşmenin yol açtığı gelir dağılımı adaletsizliği, çevre sorunları, istihdam problemi, çarpık
kentleşme, gıda krizleri, ekonomik krizler gibi çok yönlü, birbirine bağımlı problemler toplumların
gelecek korkusu ile karşı karşıya kalmasına neden olarak sosyal krizlerin de derinleşmesini
beraberinde getirmiştir. Sosyal, ekolojik ve ekonomik kapsamdaki krizlerin çok yönlülüğünü ve
birbirine bağımlılığını arttıran bu süreçte, dünyanın mevcut sistemle kendisini sürdürmesinin
mümkün olmadığı gerçeği net bir şekilde görüldükten sonra, dengeli bir büyüme için küreselleşmenin
kriz yönetim süreci olarak ele alınması gerekliliği kendisini göstermektedir.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında belirlenen hedeflerin dünya barışı açısından kritik bir
önemi olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Bilindiği gibi bu ilkeler ve hedefler, dünya
kaynaklarının dengesiz dağılımı sonucunda oluşan sosyal adaletsizliğin, insan hakkı problemine sebep
olarak kalkınmanın önünde bir engel olduğu gerçeğinden hareketle oluşturulmuş hedeflerdir.
Dünya üzerinde refahın arttırılması ile barış ve adaletin tesis edilmesi arasında doğrudan bir bağlantı
olduğu bilinmektedir. Günümüzde uluslararası alanda yaşanan anlaşmazlıkların kökeninde de aslında
ülkeler ve hatta bölgeler arasında net bir şekilde görülebilen refah düzeyindeki belirgin fark olması
gerçeği yatmaktadır.
20. yüzyıl dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur ve bunun çeşitli nedenleri vardır. 18. ve
19. yüzyıllarda Batı’da başlayan pozitif bilimsel atılım ve gelişmenin sonuçlarının ortaya çıktığı bir
yüzyıl olmanın yanı sıra, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın da bu yüzyılda yer alması dikkat çekicidir.
20. yüzyılın ilk yarısı Savaşlar Dönemi olarak adlandırılabilir. İkinci yarı ise “Soğuk Savaş”ın izlerini
bütün ağırlığıyla üzerinde taşımaktadır. İlk yarıda yer alan Dünya Savaşlarının ardından bu kez iki
kutuplu bir küresel tasarım ortaya çıkmış ve bu dönem yaklaşık 45 yıllık bir süreci kapsamıştır.
Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar geçen süreçte savaşlar her zaman olmuş, barış çabaları ise
çoğunlukla yetersizlikle sonuçlanmıştır. İnsanlık tarihi; ekonomik, sosyal, politik, dini ve coğrafi
hedefler doğrultusunda savaşlara sahne olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 28 Nisan 1919’da toplanan Paris Konferansı’nda kurulması
kararlaştırılan Cemiyet-i Akvam, küresel ölçekte barış girişimlerine varma çabalarının bir sonucudur.
Nitekim ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın da desteği ile 10 Ocak 1920’de Cenevre’de Milletler
Cemiyeti
(Cemiyet-i
Akvam)
bu
girişimler
neticesinde
kurulmuştur.
(http://home.ku.edu.tr/~dbarlas/uid.pdf)
Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin başlangıç bölümünde cemiyetin genel amaçları şöyle
belirlenmiştir: Uluslar arasında işbirliğini geliştirmek ve uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak için
savaşa başvurmamak konusunda birtakım yükümlülükler kabul etmek, gizlilikten uzak, adaletli ve
onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek; Hükümetlerce, bundan böyle eylemsel davranış kuralı kabul
edilen uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uymak; Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde
adaleti korumak ve antlaşmalardan doğan bütün yükümlülüklere titizlikle saygı
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göstermek... (https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/birlesmis-milletler-nasil-kurulduh237138.html)
Ancak iyi niyetlerle kurulan Cemiyet-i Akvam ya da Milletler Cemiyeti çatışmaları önleyememiş ve
İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel olamamıştır. İkinci Dünya Savaşı boyunca ne Milletler
Cemiyeti Konseyi ne de Genel Kurul toplanabilmiştir.
Soğuk Savaş dönemi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Orta Avrupa devletleri üzerinde etki
kavgasının Almanya’nın bölünmesiyle ve Doğu Avrupa’nın büyük bölümünde Sovyet tipi hükümetlerin
oluşmasıyla başlayan ve Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılışına kadar süren siyasi, ekonomik ve askeri
bakımdan iki süper gücün (ABD ve SSCB) önderliğindeki ideolojik iki blokun egemen olduğu dönemdir.
Bu dönemde NATO ve Varşova Paktı çevresinde toplanan ülkelerin lideri konumunda ABD ve Sovyetler
Birliği olmuş ve o dönemde bu iki ülke “Süper Güç” olarak adlandırılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası süreç, yaklaşık 60’lı yıllara kadar Soğuk Savaş’ın en keskin yaşandığı
dönem olmuştur. Bu dönemde oldukça katı bir iki kutupluluk hakimdir. 70’lerin sonlarında başlayan
ve 80'lerin sonlarına doğru kendisini iyiden iyiye hissettiren Sovyetler Birliği’nin güç kaybetmesi ve
bununla doğru orantılı olarak ise ABD’nin önderliğinde kapitalist kutbun yükselişe geçmesi,
uluslararası ilişkiler açısından bir başka dönüm noktası olarak görülebilir. 1973 ve 1979 yıllarında
yaşanan petrol krizleri ve birçok ülkenin bu durumdan etkilenmesi, 1979 Sovyetler Birliği’nin
Afganistan işgali, yine 1979 yılında İran’da yaşanan gelişmeler, Şah Rıza Pehlevi’nin devrilerek yerine
Ayetullah Humeyni’nin geçmesi, 1980-88 yılları arasında yaşanan İran-Irak savaşı gibi gelişmeler, 80’li
yıllara damgasını vurmuştur. Kasım 89’da da Soğuk Savaş’ın en karakteristik simgelerinden biri olan
“Berlin Duvarı” nın yıkılması, artık iki kutuplu dünyanın sona ermekte olduğunun en belirgin işaretleri
olarak değerlendirilebilir.
Artık Soğuk Savaş simgesel olarak sona ermiştir. 1991’de ise, Sovyetler Birliği’nin tarihe karışmasıyla
da resmen bitmiş olacaktır. Ancak bu bitiş eskiye oranla daha karmaşık bir dönemin başlaması
anlamına gelmektedir. 1990’lardan başlayarak Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezi
ve Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi uluslararası arenada üzerine çokça tartışılan konu
başlıkları olmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda Doğu-Batı kutuplaşmasının, Kuzey-Güney farklılaşmasının
giderek daha belirgin hale gelmeye başladığı görülmektedir. İşte tam da böylesi kritik bir dönemde
dünyanın artık eskisinden çok daha fazla “barış”ın önemini kavramaya ve barışın tüm dünya üzerinde
tesis edilmesine ihtiyacı vardır.
Ancak artık günümüz dünyasını tek kutuplu olarak adlandırmak doğru olmayacaktır. Günümüz
uluslararası sisteminin temel karakteristiği, çok merkezlilik, çok kutupluluktur. Çok kutuplu
sistemlerin en karakteristik özellikleri ise istikrarsızlık ve çatışma çıkma sıklığıdır. Her şeyden önce
artık uluslararası sistemin yapısını, askeri-stratejik, siyasi, ekonomik açılardan tek düzeyde ele almak
mümkün değildir. Günümüz uluslararası sistemi, hiyerarşik ve çok merkezli ilişkilerin içiçe geçtiği,
birlikte fonksiyon gördüğü bir yapıya sahiptir (Sönmezoğlu, 2013).
Eskiden pek önemsenmedikleri için “ikincil öneme sahip politika alanları” olarak anılan bazı
uluslararası nitelikli konuların artık günümüzde büyük önem taşıdıkları görülmektedir. Doğal
kaynaklar ve enerjiye ilişkin sorunlar, çevre sorunları, insan hakları sorunları, göç ve ilticaya ilişkin
sorunlar bu konuların başında gelmektedir. Günümüzde artık bu konuların uluslararası siyasetin
merkezinde yer almaya başladığını, bu konulara ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların, toplumların
birbirleriyle olan ilişkilerinde önemli rol oynamaya başladıkları söylenebilir. (Sönmezoğlu, 2013) Tam
da böylesi çok merkezli ve çok kutuplu bir yapılanmanın belirginleştiği uluslararası arenada, artık
eskisinden çok daha fazla “barış” olgusuna atıf yapmak gerekmektedir.
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4. KÜRESEL BARIŞIN TESİSİNDE BARIŞ GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMİ
Ulusal ve uluslararası platformda görülen çatışmaların artması, etnik kökenli anlaşmazlıklara bağlı
sorunların ortaya çıkması, dünyanın farklı coğrafyalarında görülen iç savaşlar ve bölgesel çatışmalar,
barış çalışmaları disiplinine olan ihtiyacı daha fazla arttırmaktadır. Disiplinin akademik çevreye girişi
her ne kadar İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olsa da savaşlardan, çatışmalardan endişe duyma, onlara
çözüm bulma düşüncesinin kökenlerinin daha eskilere gittiğini söylemek gerekmektedir (Akgül, 2015,
85).
Barış çalışmaları disiplini; savaş ya da çatışma halinin sebeplerine, tetikleyici faktörlere ve bu alanda
rol alan aktörlere odaklanmaktadır. Çatışmaların çözümüne alternatifler yaratmak, şiddetin
dönüştürülmesi ya da kapsamlı bir güvenlik tesis edilmesi konuları, barış çalışmaları disiplininin
araştırma alanına girmektedir. Barış çalışmaları disiplinini, genel bir barış teorisi ile açıklamak
mümkün değildir. Tanımı konusunda farklı yaklaşımlara sahip olan barış kavramı; disipline önemli
katkıları olan Galtung tarafından pozitif ve negatif barış olarak ikiye ayrılmıştır. Barış ve güvenlik
anlayışını yeniden düşündüren kavramsal ayrım; özellikle pozitif barış bağlamında yapısal şiddet
konusuna vurgu yapmaktadır (Akgül, 2015, 85). Soğuk Savaşın bitişiyle ortaya çıkan ve uluslararası
gündemi yoğun şekilde dolduran ve insan hakları ihlallerine sebep olan etnik sorunlar, iç çatışmalar,
güvenlik ve barışın tesis edilmesine duyulan ihtiyacı sık sık gündeme getirmektedir. Günümüzde barış
araştırmaları disiplini; özellikle uzlaşmaların sağlanması, şiddete sebep olan unsurları ve güvenlik
kaygılarını artıran terörizm, insan hakları ihlalleri gibi konulara yoğunlaşmaktadır.
Bilindiği gibi BM’nin kuruluş amaçlarından en önemlilerinden biri de uluslararası barışın
sağlanmasıdır. Son yıllarda dünya ülkelerinin yaşadığı tecrübelere bakıldığında, daha önce hiç
olmadığı kadar bugün, çok daha yoğun bir şekilde barışın tüm dünya üzerinde tesis edilmesinin ne
kadar önemli ve artık bir zorunluluk haline geldiği görülmektedir. Edinilen tecrübe, kalıcı barışın ancak
sosyal adalet, insan haklarına saygı, iyi yönetim ve demokratik süreçle ülkelerin ekonomik
kalkınmalarına yardımcı olarak elde edilebileceğini bize göstermektedir. Silaha sarılmak yerine
karşılıklı müzakerelere başvurulmasını sağlamak ve diplomatik yolları açabilmek gerekmektedir.
Barışın inşası söyleminin temelinde bilindiği gibi, anlaşmazlıkları barışçı bir şekilde çözme kapasitesi
olan, sivilleri koruyan ve insan haklarına saygılı bir ortam oluşturulmasının gerekliliğine yapılan vurgu
vardır. BM de, kalkınma yoluyla barışın tesis edilebileceğinin altını çizer.
Küresel barış fikri, günümüzde giderek çözümsüzlüğe doğru itilen pek çok siyasal ve sosyal sorunun
yaratmış olduğu küresel çatışma haline karşıt olarak dile getirilen bir kavramdır. Barış fikrinde ısrar
etmek, insanlığın geleceği açısından kaçınılmaz derecede hayati önem arz etmektedir.
Barış gazeteciliği kavramı ise, bir gazetecilik yaklaşımı olarak 1970’li yıllarda, Soğuk Savaşın en sıcak
günlerinin yaşandığı yıllarda, Norveçli akademisyen Johan Galtung tarafından ortaya atılmıştır. Barış
gazeteciliği ile şiddet, çatışma, uzlaşmazlık ve savaş gibi meseleleri basının insan hakları, uzlaşı ve
barış gibi değerleri gözeterek haberleştirmesi, böylece var olan çatışmaların sonlanması ve barışın
tesis edilmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır (Saygın & Kocabaş, 2015: 2).
Barış gazeteciliği, ilk defa 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen uluslararası ve iç savaşlardaki
medyanın olumsuz rolüne tanıklık ettikçe dillendirilmeye ve bir gazetecilik pratiği olarak denenmeye
başlanmıştır (Alankuş, 2009: 111). Galtung, barış gazeteciliği anlayışını savaş gazeteciliği ve ikisi
arasındaki ikilik üzerinden inşa etmiştir. Ancak, burada vurgulanması gereken nokta Galtung’un savaş
gazeteciliği olarak adlandırdığı modelin, savaşın neden çıktığını, nelere mal olduğunu, savaşları
cephelerde takip edip neler yaşandığını anlatan ve sivillerin çatışmalardan nasıl etkilendiğinin
bildirildiği savaş gazeteciliği modeli olmadığıdır. Galtung’un barış gazeteciliğinin karşısına koyduğu
savaş gazeteciliğinin temelinde savaşın yıkıcılığını görmezden gelerek şiddet ve çatışmayı körüklemeyi
yayın politikası haline getiren savaşçı gazetecilik yer almaktadır (Saygın & Kocabaş, 2015: 2).
Galtung ‘barış’ı şiddetsizlik kavramıyla ifade etmektedir ve barışın ‘şiddetsizlik + yaratıcılık’ formülü
ile sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Galtung, barışın tesisinde duyguların itici bir güç olduğunu,
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entelektüelliğin ise kullanılan bir araç olduğunu ifade ederek barış çalışmalarında empati, yaratıcılık
ve şiddetsizliğin son derece önemli unsurlar olduğunu söylemektedir (2009: 222).
Barış gazeteciliğinin sınırlarını genişletmek gerektiğini söyleyen Alankuş ise, hak odaklı barış
gazeteciliği kavramını ortaya atmaktadır ve barış gazeteciliğinin, her türlü gerilim, çatışma ve çoklu
karşıtlıkların şiddet kışkırtıcılığı yapmadan, adil bir barışın sağlanması ve sürdürülmesi yönünde ‘öteki’
merkezli bir etik çerçevesinde haberleştirilmesi olduğunu belirtmektedir (2016: 30-31).
İnceoğlu ve Sözeri ise, barış gazeteciliğinin medyanın çarpıtılmış, eksik, dramatize edilmiş ve zaman
zaman paranoyaya varan komplo teorileri ile donatılmış, geçmişte yaşanan acı, felaket, nefret ve
düşmanlığı kurcalayan haberleri gündemde tutmaktan ziyade, barışa ve çözüme odaklı, insan hakları
ve demokrasiden taraf, ayrımcılık ve kutuplaşmayı körüklemeyen bir tavır sergilemesi gerektiğini ve
en önemlisi bunu yaparken yurttaşın bilgi edinme hakkını ihlal etmemesi gerektiğini belirtmektedirler
(2012: 25).
Filibeli de çatışma dönemlerinde gazetecilerin dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde
özetlemektedir: “Gazeteciler bir şiddet eylemini ya da şiddet politikasını sadece görünür etkileri
açısından değerlendirmemelidir. Bunun yerine, psikolojik tahribat ve travmanın uzun dönemli
sonuçları gibi, şiddete maruz kalanların gelecekte başka insanlara ya da bir grup olarak başka gruplara
veya başka ülkelere şiddet uygulayacağı ihtimali gibi, şiddetin görünmeyen etkileri hakkında da haber
yapma yollarını aramalıdır. Gazeteciler, şiddet eylemlerinin ve vahşetin haberleştirilmesi ile intikam
ve ceza duygularına çağrı yapmak yerine, şiddetin insanlar üzerindeki etkilerine dair haber yapmalıdır
ve bunu yaparken şiddetin sorumlusu olarak birisini suçlamaktan kaçınarak, ortak sorunların hiçbir
tarafın arzulamadığı sonuçlara yol açabileceğini göstermeye çalışmalıdır” (2016: 47).
Bu bağlamda barış gazeteciliği, “çatışmalı durumlarda çatışmayı körüklemek yerine barış girişimlerini
özendiren ve destekleyen, insan haklarını gözeten ve evrensel gazetecilik etiği ilkelerine önem veren
gazetecilik” (İrvan, 2012: 43) olarak dikkat çekmektedir. Toplumdaki çatışmalara şiddet dışı
yöntemlerle yaklaşan barış gazeteciliği, toplumsal farkındalık yaratıp, toplumu oluşturan paydaşları
empatiye teşvik ederek diyalog ortamını yaratma potansiyeli itibari ile sürdürülebilir barış ve adaletin
tesisi açısından da önem taşımaktadır. Sürdürülebilir barışın tesis edilmesi açısından önemli bir işlev
gören medyanın barış odaklı bir habercilik zihniyetiyle gelişmelere bakabilmesi son derece önemlidir.

SONUÇ
Barış gazeteciliği, 1970’lerden itibaren gelişmeye başlayan, savaş, çatışma ve şiddet içeren gazetecilik
pratiklerinin bileşkesi olan bir alan aynı zamanda. Barış gazeteciliği kavramı, asıl popülerliğine 1990’lı
yıllarda 1. Körfez savaşı ile kavuşuyor. O dönemde yapılan habercilik, barış gazeteciliğinin ne denli
önemli olduğunu ortaya koyuyor. Barış gazeteciliği araştırmaları, çatışmaların dönüşümünü
amaçlayan gazetecilik pratiklerini geliştirmeye ve büyük ölçüde sıcak çatışmaları çözümlemeye
odaklanıyor.
Özellikle çatışma ve terör olaylarının gündemden düşmediği gelişmekte olan ülkelerde barış
gazeteciliğine çok daha fazla ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bütün olumsuz şartlara rağmen barış
gazeteciliği, özellikle haber medyasının çatışmaların çözümüne en üst düzeyde katkısının olabileceği
fikrinden hareket etmektedir.
Barış gazeteciliği, çatışmalara ve olaylara karşı farkındalığı yükseltmekte ve kamu bilincini
geliştirmektedir. Barış gazeteciliğinin benimsenmesi ile çatışmanın küresel etkilerine vurgu yapılması
ve tehditlere karşı kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, alternatif yorumların ve eleştirel düşüncenin
gelişmesi sağlanabilir.
Çatışma haberlerinin bile barış eksenli verilmesi, barışın özendirilmesi, savaş durumunda dahi
haberlerin ideolojilerden, önyargılardan arındırılmış ve barışa taraf bir şekilde sunulması unsurunu ön
plana çıkarmaktadır. Geleneksel gazetecilik anlayışında savaş ve çatışma haberleri, “biz ve onlar”
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kamplaşması çerçevesinde verilirken, barış gazeteciliğinde bu durum eleştirilmekte ve alternatif bir
gazetecilik tutumu sergilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Barış gazeteciliği, çatışmanın temellerini ortaya koymayı, çatışmanın tarafları ve hedefleri üzerinde
düşünmeyi, çatışmayı şeffaflaştırmayı, tarihsel arka planı anlamaya çalışmayı, her tarafa eşit söz hakkı
vermeyi, savaşı, çözülmesi gereken bir problem olarak görmeyi ve şiddetin görünmez boyutlarına
vurgu yapmayı ilke edinmiştir. Barışı savunan, barış için yapılanlara haber değeri atfeden, barışa ve
çözüme odaklanan bir gazeteciliktir.
Barışın sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, ancak bu bakış açısına sahip bir gazetecilik
pratiği ile mümkün olabilecektir.
Uluslararası örgütler, iktidarlar, baskı ve çıkar grupları, lobiler, gazete patronları, gazeteciler ve
vatandaşlar barış sürecinin eşit derecede önemli parçalarıdır. Dolayısıyla barış kültürünün toplumun
tüm fertleri açısından ve tüm kurumlar açısından içselleştirilmesi gerekmektedir. Çatışmaları
körüklemek yerine çatışmaların çözümü üzerinde durmanın ve barışın tesisi için yaratıcı çözüm
önerileri sunmanın toplumsal sorumluluk olduğu gerçeği ve bilinci içinde hareket edilmelidir.
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Aile İçi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Prof. Dr. Ahmet AKIN
IMU Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Bölümü
Ayten ŞENOL
IMU Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Bölümü
Özet
Bu araştırmanın amacı Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir. Araştırma 132’si kadın, 92’si erkek olan 224 kişi üzerinde yürütülmüştür.
Aile içi rollerde modernite algısı Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları hesaplanmıştır. Aile içi rollerde modernite algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör
analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve
güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan
açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %32,76’sını açıklayan, öz-değeri 4,26 olan tek
boyutlu ve 13 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk
katsayısı. 80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri. 40 ile. 74 arasında sıralanmaktadır. Cronbach
alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı. 82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları. 31 ile. 63 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Aile içi rollerde modernite
algısı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Rollerde Modernite Algısı, Geçerlik, Güvenirlik
Perception of Modernity in Family Roles Scale: Validity and Reliability Study
Abstract
The purpose of this research is to develop Perception of Modernity in Family Roles Scale and to
examine its reliability and validity values. The study was conducted on 224 people. Perception of
Modernity in Family Roles Scale is rated on a five-point Likert-type. Structural validity of the scale
was examined by exploratory factor analysis. Reliability of the scale was examined by Cronbach
alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability analyses of the scale were
performed with SPSS 20 package programs. The EFA demonstrated that the 13 items loaded on one
factor and the amount of total variance explained by one factor was 32, 76%. Factor loadins ranged
from .40 to .74. Cronbach Alpha internal consistency coefficient was .82. Corrected item-total
correlations ranged from .31 to .63. These findings demonstrated that this scale may be used as a
valid and reliable instrument.
Keywords: Perception of Modernity in Family Roles Scale, validity, reliability
1. GİRİŞ
Günümüzde hem ulusal hem de global anlamda toplumsal ve kültürel değerlerin başkalaşım
geçirmesi ve buna bağlı olarak aile yapısının dönüşmesi ciddi bir takım ailevi anomilere yol
açmaktadır. Özellikle kuşaklar arası etkileşimin zayıflaması ve kültürleme yoluyla önceki nesillerden
sonraki jenerasyona değer ve normların aktarılması oldukça güçleşmekte ve geniş aile yapısının yerini
atomik veya çekirdek aileye bırakması sonucunda genç kuşaklar aile yerine farklı kaynaklardan
kültürlenme ihtiyacını giderme yoluna gitmektedir. Modernizmin etkilerini henüz hissetmeye
başlayan Türk Aile yapısı son yıllarda postmodernist zamanın ruhunun gelecek kuşaklar üzerindeki
etkilerini tahmin etmekten oldukça uzak görünmektedir. Bu nedenle dönüşen aile içi rollerin ailenin
yapısı ve işleyişi üzerindeki etkilerini saptamak için bu algıyı değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir
ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Aile içi Rollerde Modernite Algısı
Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
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2. YÖNTEM
2.1. Çalışma grubu
Araştırma 132’si kadın, 92’si erkek olan 224 kişi üzerinde yürütülmüştür.
2.2. Madde Havuzu
Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle aile içi rollerde modernite algısı ile ilgili araştırmalar ve bu
konuya yakın ölçme araçlarının maddeleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 16 maddelik bir
madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler dilbilgisi, anlaşıla bilirlik ve ailede modernite algısını
ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek, sonuçta 14 maddelik uygulama formu elde edilmiştir.
2.3. Ölçme aracı
Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum”
şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır.
Yüksek puanlar aile içi rollerde modernite algısının yükseldiğini göstermektedir. Uygulamaya
başlamadan önce denemelik form incelenip, yazım ve alan uygunluğu olarak gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.
2.4. İşlem
Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları hesaplanmıştır. Ailede Saygı Ölçeğinin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik
analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Madde Analizi ve Güvenirlik
Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeğinin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam ilgileşim
katsayıları hesaplanmıştır. Madde-toplam korelâsyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin
toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar (Büyüköztürk, 2004). Yapılan analiz sonucunda ölçeğin
düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonlarının. 31 ile. 63 arasında değiştiği görülmüştür. Cronbach alfa
iç tutarlık güvenirlik katsayısı. 82 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.
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3.2. Yapı Geçerliği
Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi AFA
sonucunda toplam varyansın %32,76’sını açıklayan, öz-değeri 4,26 olan tek boyutlu ve 13 maddeden
oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı. 80 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri. 40 ile. 74 arasında sıralanmaktadır. Bulgular Tablo 2’de
gösterilmiştir.
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmanın amacı Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirlik
analizlerini gerçekleştirmektir. Araştırmadan elde edilen bulgular ölçeğin yeterli düzeyde geçerlik ve
güvenirlik ölçülerine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Madde-toplam korelâsyonunun yorumlanmasında.
30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği
dikkate alındığında (Büyüköztürk, 2004), ölçeğin madde toplam korelasyonlarının yeterli olduğu ifade
edilebilir. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin tek
boyutlu bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç-tutarlılık güvenirlik katsayısı testte yer alan
maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç tutarlık anlamındaki güvenirliğin yüksek olduğunu
kanıtlamaktadır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için ön görülen güvenirlik düzeyinin.
70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, tek boyutlu ölçeğe ilişkin güvenirlik düzeyinin. 82
olarak yeterli olduğu söylenebilir. Bu bulgulara dayanarak Aile içi Rollerde Modernite Algısı Ölçeği’nin
aile danışmanlığı, psikoloji ve eğitimde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir.
KAYNAKLAR
Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği
Yayınları.
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Study on Application of Karl Pearson Chi-Square Tests
Dr. Öğr. Üyesi Nihan SÖLPÜK TURHAN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Abstract
Hypothesis testing is formed depending on the purpose and condition of application of statistical
test. Chi-square test and the logic of hypothesis testing were developed by Karl Pearson (Rana, and
Singhal, 2015). This article explains in detail what chi-square test is, which data are used in it, and
assumptions on its application. In this study, the usage areas of chi-square test of goodness of fit,
homogeneity and independency tests depending on their purpose and condition of application.
According to the study findings, fitness is tested based on frequency in goodness of fit tests, the
correlation among variables are tested by using crosstab in independency test, and similarity is
tested by using crosstab in homogeneity test. The study contains the definitions in this field in the
literature and the applications in the field of educational sciences. Simplified definitions and
applications that can be adopted by researchers are presented in the study.
Keywords: Chi-square test, Chi-square test applications, Non-parametric tests

Introduction
The power, reliability, quality, and significance of a scientific study depend on the study process to
some extent. Hypothesis and statistical tests of a study may change the inferences from the study. In
the same time, they draw attention to the problem of efficiency of the statistical tests in revealing
the truth in the study process depending on their purpose and condition of application. Besides, data
analysis is also essential in the study process in addition to statistical tests and hypotheses. Koul
(1984) suggests that none of the statistical methods need to be applied unless data analysis and
processing are explained and clarified.
Scientific studies consist of statistical tests that are made based on categorical and non-categorical
data. Such tests are called parametric and non-parametric tests. They help a researcher to analyse
the data accurately and significantly. Thus, they are beneficial in summarizing the results in a
significant and appropriate way and drawing general conclusions (Karagöz, 2010).
In parametric tests, actions are taken based on a parameter, a specific distribution and the concept
of variance in the statistics. They are inflexible statistical methods related to population or sample. A
parametric statistical test makes an assumption on the population parameters and the distributions
where the data are obtained. Accordingly, some assumptions such as suitability of the data to normal
distribution, their random selection and quantitative form are based on. Such tests contain Student-t
tests and ANOVA tests assuming that the data come from a normal distribution.
Non-parametric tests are dealt without being based on population distribution or population
parameters. When the word “non-parametric” is used in statistics, it doesn’t mean that nothing is
known about the population. This generally means that we know that the population data don’t have
a normal distribution. A generalization cannot be made based on the results obtained from the
hypotheses used in such tests (Gay, 1976). According to Onyango and Odebero (2009) as the
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population is not known to be normal, sample size is small and the variables expressed as nominal or
ordinal.
Non-parametric tests include many tests such as Chi-square, Mann-Whitney U, Sign, Wilcoxon,
Median, Kolmogorov-Smirnov and McNemar. Chi-square test is used in discrete data in the form of
frequency. It is an independence test and used to estimate the probability of some non-random
factors to take account of the observed correlation.
Chi-square test shall be taken into consideration in this study. The reason is that this test is
commonly used by researchers compared to other non-parametric tests. This study deals with
applications of Chi-square test and its usage areas in educational sciences.
Chi-square Test
Chi-square test is used to find if there is any correlation among nonnumeric variables that are
frequently used in statistical studies Kothari (2007). It is symbolized as X2.
Kothari (2007) stated that the following requirements must be fulfilled before the test.
 Observed and expected observations are collected randomly.
 All the members (or items) in the sample must be independent.
 None of the groups must contain too few items (less than 10).
 The number of total items must be quite large (at least 50).
Chi-square test is a non-parametric statistical test that is used to determine if there is a significant
difference among the frequencies that are observed in one or more categories and the expected
frequencies.
The logic of hypothesis testing was first developed by Karl Pearson (1857-1936) (Magnello, 2005).
Chi-square goodness of fit tests, independence tests, and homogeneity tests that were developed by
Pearson are the most significant contributions that he made to the modern statistics theory. The
significance of Chi-square distribution of Pearson is that statisticians can use statistical methods that
don’t depend on normal distribution in order to interpret findings. The significance of Chi-square
value is determined by using the suitable degree of freedom and degree of significance and
consulting a Chi-square table (Moore, 1994).
The two special purposes of Chi-square test are to test the hypothesis that there is no correlation
among two or more groups, populations or criteria, and to test to what extent the observed data
distribution fits to the expected distribution.
Purpose of the Study
The purpose is to compare chi-square tests, goodness of fit tests, independence tests and
homogeneity tests of Karl Pearson. The difference among those three comparison type, and the
conditions that each type needs to be used are examined. Different article samples that were
published by using three different test methods are presented. The purpose of this article is to
provide a quick general overview of chi-square test.
Method
This study contains collection of current literature, its critical analysis and the data from various
sources. Document analysis that is a qualitative research data collection method is used in this study,
and in-depth analysis of the study problem is aimed. Document analysis is a systematic procedure to
examine or evaluate printed and electronic (transmitted via computer and internet) materials
(Bowen, 2009).
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Data Collection
Document analysis is generally used as a combination of the methodologies in the same study case.
Document analysis is used and the articles and scientific sources related to the study subject are
utilized in this study.
Data Analysis
The documents that can be used for systematic evaluation are analysed by collecting them in
different ways in the study. Data analysis is examined and reported as part of the previous literature
researches. By this means, the data in the documents are compared, examined and synthesized.
The factors to be taken into consideration in effective and efficient analysis of the study results by
using Karl Pearson Chi-square tests are presented in the study. Definitions of various authors on
these tests are examined. Attributes and application areas of chi-square goodness of fit,
independence, and homogeneity tests and the conceptual model are also stated. Finally, different
studies that were made by using these tests are dealt with.
Findings
In this study, the differences by the purpose and condition of application of chi-square test and the
sample analyses obtained from the studies in the literature.
Chi-square test is examined under three titles depending on its purpose and condition of application:
1) Chi-square goodness of fit test
2) Chi-square independence test
3) Chi-square homogeneity test

Table 1. Chi-Square Tests and Attributes (Franke, Ho, & Christie, 2012).
Chi-Square Test
Attribute
Sampling type

Test
Independence

of

Single dependent
sample

Interpretation

Association
between variables

Null hypothesis

No
association
between
Variables

Test
Homogeneity

of

Two (or more)
independent
samples
Difference
proportions
No difference in
proportion
between
groups

in

Test of Goodness of
Fit
Sample
population

from

Difference
population

from

No difference
distribution
between
and

in

sample

population

Chi-Square of Goodness of Fit Test
Chi-square of goodness of fit test is also called single-sample goodness of fit test or Pearson’s Chisquare of goodness of fit test. This test is a single-sample non-parametric test.

Cases (for instance, participants) are obtained from a single categorical variable. For
example, “educational background” consisting of two groups: “high school” and “university”.
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Distribution is obtained from a known or hypothesized distribution. For example, a known
distribution such as the rate of literate and illiterate persons in a country or a hypothesized
distribution such as the rate of men compared to women in the number of participants of the
university admission exam in the next year.
While chi-square of goodness of fit test is applied, it is important to “hypothesize” if we can expect
the cases in each group of the categorical variable to be “equal” or “unequal”. Mutai (2000) suggests
that goodness of fit test is far from comparing the data that are empirically derived to the results
that are expected theoretically (expected to be frequencies).
In data analysis, it is required to find degrees of freedom, expected frequency counts, test statistics
and P value related to the test statistic.
Degrees of freedom (DF) are equal to (k) number of minus 1 levels of the categorical variable.
DF = k – 1
Expected frequency count is equal to the expected frequency counts at each level of the categorical
variables, and the sample size of the rate hypothesized by using the null hypothesis.
Ei = npi
Ei, is the expected frequency for ith level of the categorical variable, n is the total sample size, and pi,
is the hypothesized rate of the observations at i level. The value of Chi-Square goodness of fit test is
calculated by using the formula below.
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
𝑋2 = [
]
𝐸𝑖
Oi, is the observed frequency count for ith level of the categorical variable, and Ei, is the expected
frequency count for ith level of the categorical variable.

Hypothesis of Chi-square of goodness of fit test is stated below.
H0: Data follow a specified distribution.
H1: Data don’t follow the specified distribution.
The comment on rejection is that the sample is significantly different from the population by the
correlation variable.

Table 2. Sample analysis related to Chi-square of Goodness of Fit Test
Aim

H0 hypothesis

“The constant error of the
halo in educational outcomes
research” (Pike,1999).

“Traditional and halo
including
both
experience and gain
were specified and
(Pike,1999).

result
models
college
factors
tested”

“The chi-square goodness-offit statistic for the traditional
model
was
statistically
significant (x2=1180.25; df
=360;
p
<
0.001)”.
(Pike,1999).

The table 2 above contains a sample study in which a sample related to chi-square of goodness of fit
test is compared to a population that has known parameters in a correlation variable.
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Chi-Square Test of Independence
It evaluates if some categorical variables are correlated with some populations, because variables
tend to be a bit different from their populations. However, it is not probable for the variables in a
sample to have a strong correlation if the variables are independent in the whole population.
Consequently, we conclude that the variables are probably not independent in the population.
In data analysis, it is required to find degrees of freedom, expected frequencies, test statistics and P
value related to the test statistic.
Degree of freedom (DF) is equal to the following:
DF = (r - 1) * (c - 1)
In this formula, r is a variable and c is the level number for the other categorical variable.
Expected frequency counts are calculated separately for each level of a categorical variable at each
level of the other categorical variable. According to the formula below, r * c gives the expected
frequencies.
Er, c = (n r * n c) / n
Er, c is the expected frequency number for level r of the variable A and level c of the variable B.
n r is the total sample observation number at the level r of the variable A.
n c is the total sample observation number at the level c of the variable B
n is the total sample size.
Test statistic. Test statistic is a chi-square random variable that is defined by the equation below (Χ2).
Χ2 = Σ [(O r, c - E r, c) 2 / E r, c]
Or, c is the observed frequency number at the level r of the variable A and the level c at the variable B.
Er,c is the expected frequency number at the level r of the variable A and the level c of the variable B.
The value P is the observation probability of a sample statistic that is as extreme as test statistic. Test
statistic is chi-square, so it is used to evaluate a probability that is related to the test statistics. The
degrees of freedom that are calculated above are used in it.
Hypothesis of Chi-square test of independence is stated below.
H0: Correlation variables are independent.
H1: Significant variables are correlated.
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Table 3. Sample analysis related to Ci-square test of Independency
Aim

H0 hypothesis

result

“In this study, the correlation
between the proportional
reasoning skill and the ratio
and proportion problem
posing skill of primary school
students is studied” (Çelik, &
Özdemir, 2011).

“There is no significant
correlation
between
proportional reasoning levels
and problem posing skills of
the students” (Çelik, &
Özdemir, 2011).

“Pearson chi-square value is
found X 2 = 185,63. According
to the values P, the value p<
0,05 is obtained, so it is found
that there is a significant
correlation
between
proportional reasoning levels
and problem posing skills of
the students” (Çelik, &
Özdemir, 2011).

In the study included in table 3, the hypothesis sentence and the test result related to chi-square test
of independence are given. Chi-square test of independence determines if the two categorical
variables in a single sample is independent from each other.
Chi-Square Test of Homogeneity
The test is applied to a single categorical variable from two or more different populations. It is used
to determine if frequency counts are distributed among different populations in the same way. The
only difference between the independence test and homogeneity test is the specification of null
hypothesis. The homogeneity test tests the null hypothesis that claims homogeneity or equality
based on some attributes.
Chi-square test of homogeneity is used to determine if two or more independent sample vary by
distributions on a single variable. A common use of this test is to compare two or more groups or
conditions on a categorical result.
Formulation of omnibus test statistic is formed as independence test and homogeneity test. But,
although they are the same, there are differences in these two test sampling hypotheses.

Hypothesis of Chi-square homogeneity test is stated below.
H0: Distribution of correlation variables are the same.
H1: Distribution of the significant variables is not the same.
Table 4. Sample analysis related to Chi-square Homogeneity Test
Aim

H0 hypothesis

Result

“This relative distribution can
be used to test for
homogeneity
between
groups, and the groups having
relatively higher distribution
are favored by the students to
make their decision” (Paul &
Smith-Hunter, 2011).

“Drinkers and nondrinkers are
not homogeneous” (Paul &
Smith-Hunter, 2011).

“Chi-square
test
of
homogeneity shows that
these two groups (drinkers
and nondrinkers) are not
homogeneous in terms of
citations” (Paul & SmithHunter, 2011).
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According table 4 above, chi-square independence test was made in the study, and whether the
groups vary by distribution of the significant variable as a result was analysed.

Discussion
Chi-square test and kolmogorov-Sminov test are non-parametric tests, parametric tests include ttest, analysis of variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient (Adeyemi, 2002). Chisquare test is commonly used when compared with other nonparametric tests. It is emphasized that
the correct application of this analysis will be a resource to assist most researchers (Kothari, 2007).
This study emphasizes the definition and different applications of Chi-square test. Applications of chisquare homogeneity, goodness of fit and independence tests are examined in detail. A simplified
conceptual model that can be applied in most cases was developed in order to understand different
chi-square tests.
Although formulations of the omnibus test statistic of chi-square independence and chi-square
homogeneity test that are used in many scientific studies are the same, these two tests varies in
sampling hypotheses, null hypotheses and the subsequent rejecting options. The main difference
between these two tests is the manner of collection and sampling of data. Formulation of chi-square
goodness of fit test statistic and its hypothesis are different than others.
Specifically, independence test collects data on a single sample and then compares the two variables
in this sample in order to determine the correlation between them. When the data are collected by
using only a single sample in chi-square independence test, only independence test is valid. In this
test, comments can be made only on the correlation between the variables.
In homogeneity test, the data from two or more different groups are collected. The two samples are
then compared on a single significant variable in order to test if there is any difference between the
rates. When the data from two or more samples are collected in chi-square homogeneity test, the
homogeneity test is suitable and comparison of rates can be made among multiple groups. Wickens
(1989) presents a delicate and concise description of these tests as well as their sampling
assumptions and hypotheses. In addition to homogeneity and independence tests, Wickens presents
an additional alternative in which both margins are constant ‘irrelevant classification test’.
In general, chi-square test is a strong statistics that enable to test the hypotheses related to the
variables that are measured at nominal level. In the same time, Chi-square is a perfect tool in cases
where equal variance and coordination hypotheses are violated and where parametric statistics such
as t-test and ANOVA fail to give reliable results. In summary, chi-square test tells us if classifications
in a certain population are correlated with each other. However, it is also important to emphasize
that establishment of a statistical unison through chi-square doesn’t mean that there is a causal
relationship among the compared attributes.
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Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi
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Özet
Türkiye’deki askeri darbelerin verdiği acılar, halkın tüm kesimlerinin demokratikleşmesi ve sivil
toplum özlemi içine girmesi sonucunu doğurmuştur. Fakat bu süreç Türk toplumunun geleneksel
yapısı nedeniyle çok geç ve yavaş etki göstermiştir. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül
1980 ve 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi bütün toplum kesimlerinin askeri darbelere karşı
çıkması sonucunu doğurmuştur. Tanklara karşı halk sokağa dökülmüş yönetimin Fetullahçı Terör
Örgütüne (FETÖ) bağlı askerlerin eline geçmesi engellenmiştir. Son yıllarda Türkiye’de yeni bir siyasal
süreç “demokrasinin bir daha kesintiye uğramaması” üzerinde yoğunlaşmıştır. Yeni dönemin “devlettoplum ilişkisi” sorgulanmakta, devletin başat kurum olarak toplum hayatında oynadığı rolün çok ağır
olduğu ve demokrasinin kesintisiz ilerlemesinin de ancak devlet karşısında sivil toplumun
güçlendirilmesiyle mümkün olacağı anlayışı tartışılmaktadır. Askerî yönetimden zarar görmüş dindar,
sağcı ve solcu diye bilinen bütün çevreler yavaş yavaş “sivil toplum” kavramı etrafında birleşmeye
başlamışlardır. Bu çalışmada Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan önemli değişiklikler ele alınmıştır.
Ayrıca Türkiye’de sivil toplum kültürünün yerleşmesi için daha yapılması gereken birçok icraat olduğu
belirtilerek bu konuda çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Askeri Darbeler, Demokrasi, STK.
The Development of Civil Society in Turkey
Abstract
The griefs brought by military coups in Turkey resulted in democratization of all segments of the
population and the longing for civil society. However, this process had a very late and slow effect due
to the traditional structure of Turkish society. The 27 May 1960, 12 March 1971 Memorandum, 12
September 1980 and the unsuccessful coup attempt in 15 July 2016 led to the opposition of all
segments of society against military coups. Against the tanks, the people took to the streets and the
administration was prevented from getting into the hands of the soldiers belonging to the Fetullah
Terror Organization (FETÖ). A new political process in Turkey in recent years has focused on "to
hinder a further interruption of democracy". It is seen that the state-society relationship of the new
era is questioned. Furthermore, it is argued that the role played by the state in the life of society as
the dominant institution is very heavy and that the uninterrupted progress of democracy can only be
achieved by strengthening civil society against the state. All circles known as religious, right-wing and
left-wing suffered by the military administration gradually began to unite around the concept of “civil
society”. In this study, important changes made in Turkish Armed Forces are discussed. Also, for the
development of civil society culture in Turkey, we see that there are many things to be done, and
some proposals are presented in this regard.
Keywords: Civil Society, Military Coups, Democracy, NGO.
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GİRİŞ
Türkiye’deki askeri darbelerin verdiği acılar, halkın tüm kesimlerinin demokratikleşmesi ve sivil
toplum özlemi içine girmesi sonucunu doğurmuştur. Fakat bu süreç Türk toplumunun geleneksel
yapısı nedeniyle çok geç ve yavaş etki göstermiştir.
27 Mayıs 1960 darbesi dindar kesimler tarafından olumsuz karşılanırken 12 Mart 1971 Muhtırası sol
ve komünist kesim tarafından aynı şekilde nefretle yâd edilmiştir. Keza 12 Eylül 1980 darbesi
sonucunda darbelere karşı milliyetçilerin de düşman olmasını sağlamıştır. Nihayet 15 Temmuz 2016
başarısız darbe girişimi bu sefer bütün toplum kesimlerinin askeri darbelere karşı çıkması sonucunu
doğurmuştur. Nitekim tanklara karşı halk sokağa dökülmüş yönetimin Fethullahçı Terör Örgütüne
(FETÖ) bağlı askerlerin eline geçmesi engellenmiştir.
Türklerin tarihine baktığımızda İslam’ı ortadan kaldırmak isteyen Haçlı ordularına karşı ciddi direnişin
verildiği görülmektedir. Bu durum Türklerin yaşamını derinden etkilemiş ve yarı asker bir toplum
yapısını doğurmuştur. Kısaca “alperen toplumu” adı verilebilecek bu yapı nihayet askeri darbeler
sonunda büyük ölçüde sivilleşmiştir. Bununla birlikte askeri darbelerin topluma verdiği bunca acıyla
birlikte hala askeri topluma karşı bir özlemin bulunduğunu da gözden kaçırmamak gerekmektedir.
1983 yılında Anavatan Partisi’nin (ANAP) iktidara gelmesiyle beraber Türkiye’de sivil toplum arayışları
ciddi bir mesafe kat etmişti. Bu yeni bir siyasal süreç “demokrasinin bir daha kesintiye uğramaması”
üzerinde yoğunlaşmıştı. Çünkü 1982 anayasası askeri vesayet kurumunu güçlendirmekteydi. Halkın
seçtiği yöneticilere karşı bir çok anayasal kurum ihdas edilmişti. Nitekim Anayasa’da bulunan geçici
maddeler “Askeri Konsey” adı altında faşist bir devlet yapısını koruma amacını gütmekteydi.
Türk aydınları bu süreçte “devlet-toplum ilişkisini” sorgulamaya başladılar. Devletin başat kurum
olarak toplum hayatında oynadığı rolün çok ağır olduğu tartışılmaya başlandı. Bu duruma paralel
olarak, demokrasinin kesintisiz ilerlemesinin de ancak devlet karşısında sivil toplumun
güçlendirilmesiyle mümkün olacağı anlayışı yaygınlık kazanmaya başladı.
O kadar ki, askerî yönetimin gadrine uğramış dindar, sağcı ve solcu diye bilinen bütün çevreler “sivil
toplum” kavramı etrafında birleşmeye başladılar. Yıllardır arayış içinde bulundukları toplumun her
kesiminin “asgari müşterek” adını verdikleri sihirli kavram “sivil toplum” olabilirdi. Bu konuda çok
farklı çevreden aydınların bir araya geldikleri çok sayıda toplantı, konferans ve çalıştaylar
düzenlenmeye başlandı.
Bununla birlikte “sivil toplum” kavramının ne yazık ki yeteri kadar anlaşılamadığı ifade edilmektedir.
Demokrasinin güçlü bir şekilde tesisi için aranan ideal devlet ve sivil toplum ilişkisi, kavram kargaşası
yüzünden hala tam olarak anlaşılamamıştır.
Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan önemli değişikliklere
yer verilmesi gereklidir. Genelkurmay Başkanlığının aynı Batı ülkelerinde olduğu gibi Milli Savunma
Bakanlığına (MSB) ve Jandarma ile beraber sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına
bağlanması çok önemli yapısal değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu arada 15 Temmuz 2016
darbesinden hemen sonra FETÖ’nün neredeyse bütün askeri okulları ele geçirdiği düşünülerek bu
okullar kapatılmıştır. Askeri okullarda okuyan öğrenciler üniversite ve çeşitli liselere yönlendirilmiştir.
Askeri okullar Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında birleştirilerek yeni bir model geliştirilmiştir.
Silahlı Kuvvetlerdeki terfi-tayin konusunda en önemli kurum olan Harp Akademileri de yeni bir yapıya
kavuşturularak sivil toplum önündeki en önemli engeller birer birer kaldırılmaya çalışılmıştır.
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Şüphesiz ki; bütün bu çalışmalar sonunda elde edilecek başarıyı zaman gösterecektir. Alınan
tedbirlerin ne derece etkili olduğu ve sivil toplum anlayışı üzerinde bir konsensüs sağlanıp
sağlanmadığı ileriki yıllarda belli olacaktır.
1.DÜNYADA SİVİL TOPLUMUN GELİŞME SÜRECİ
Savaş, “fiziksel güç ile rakibin iradesini kontrol altına almak maksadıyla yapılan şiddet hareketi” olarak
nitelendirilmektedir (Clausewits, 1987). Sınıfsız toplumlarda, güvende olma yiyecek bulabilme ve
emniyete alabilme, gereklilikleri ile bulunulan alanlarda egemen olma isteği gibi nedenler topluluklar
arası mücadele ve savaşlara neden olabilmekteydi.
Bu mücadeleler çeşitli toplumsal mitlerle diğer kuşaklara aktarılarak kurgulanmış düşmanlık ve
güvensizlik duyguları meydana getiriliyordu (Şenel, 2004). Kurumsallaşan savaş ise düzenli bir silahlı
gücü istihdam etmeyi gerektirmişti. İşte bu süreç sonunda sivil-asker ilişkileri gelişmeye başlamıştı
(Alabarda, 2016).
Sivil toplum-devlet ilişkisi; 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir konu olmakla birlikte 19. Yüzyılın ikinci
yarısında etkisini yitirdiği iddia edilmektedir (Keane, 1993). Bunun nedenleri üzerinde durularak bazı
sorulara cevap aranmıştır. Askerîye, polisiye, hukuki, idari, üretici ve kültürel organlarından meydana
gelen ve devlet ile piyasa tarafından düzenlenen, özel denetim altında bulundurulan veya gönüllü
biçimde örgütlenmiş sivil toplum alanı arasındaki ayırımın nasıl sağlanacağı; üzerinde çok tartışılmış
bir konudur.
Devlet-sivil toplum ilişkisi genellikle üç bölümde ele alınmıştır. Bunlar; devlet-sivil toplum ilişkisinin
nasıl kavramlaştırıldığı, bu ilişkinin hangi gerekliliğe dayandığı ve pratik ve siyasal sonuçlarının ne
olduğudur.
Sivil toplum terimine Batı Avrupa’da siyasal sağda ve solda farklı anlamlar yüklenmiştir. Batı
Avrupa’daki siyasal sağ, sivil toplum terimine bir tür doğal masumiyet atfederken; sol, sivil toplumdevlet ayrımını, toplumsal ve siyasal kurumlar ve güçler arasındaki geçmiş, bugünkü ve oluşum
halinde olan ilişkilerin amprik özelliklerini kavramsal olarak çözümlemenin yolu şeklinde görmektedir
( Keane, 1993).
Politik olarak sağ düşünceler, sivil toplumu, devlet iktidarına muhalefet etmeleri nedeniyle iyi
oldukları varsayılan piyasa ve diğer “özel” yaşam biçimleriyle eş anlamlı kullanmaktadır. Sol görüşte
ise, toplumsal ve siyasal bir stratejiyi veya eylem programını formüle etmenin bir aracı olarak
anlamaktadır. Bu bağlamda, devlet-sivil toplum arasındaki ayrım analitik olarak özel kurumların veya
bir bütün olarak toplumsal sistemlerin kökenlerini, gelişim ve dönüşümlerini çözümlemekte
kullanılabilmektedir.
Bu bakımdan, sivil toplum kavramı, her şeyden önce, toplum halinde yaşamanın nasıl mümkün
olduğunu anlamaya yönelik analitik bir araçtır ve sırf bu yüzden sosyolojik olarak ele almak gereklidir
(Tester, 1993).
Sivil toplum, Cicero’nun societas civilis fikrinden başlayarak Aristo’nun polis kavramına kadar geri
giden Avrupa geleneğinde devlet ile aynı anlamda kullanılmıştır. O kadar ki, bir sivil toplumun üyesi
olmak demek, bir devletin üyesi olmak, yani o devletin yasalarına uygun ve diğer yurttaşlara zarar
vermeyecek biçimde davranma yükümlülüğü altında olmak demekti.
Keane, bu geleneksel anlayışın 18. yüzyılın ortalarında içten içe çökmeye başladığını, sivil toplum ve
devletin farklı varlıklar olarak algılandığını belirtmektedir. Özellikle 1750’den sonra bu
farklılaştırmanın İngiltere, Fransa ve Almanya’da köken ve gelişimi açısından aldığı biçimler üzerinde
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durmaktadır. Bu ülkelerde sivil toplum kavramının kullanımının geçirdiği dört aşama, günümüzdeki
oluşumları aydınlatması bakımından önemlidir.
İlk aşama, geleneksel sivil toplum kavramının kırılma noktasını içerir. İkinci aşama, sivil toplum
içindeki bağımsız “toplumların” kendilerini devlete karşı savunmalarının meşrû olduğu anlayışını
yaygınlaştırır. Üçüncü aşamada her ne kadar ayrım korunmuşsa da eskilerin özgür bağımsız bir sivil
topluma olan güvenleri, egemen devlet faaliyeti lehine ters çevrilmeye başlamıştır. O kadar ki, sivil
toplumun içerdiği özgürlük, toplum hayatındaki çatışmaların kaynağı olarak görülmüş; devlet
müdahalesi bu çatışmaları önleyici bir faktör sayılmıştır. Nihayet dördüncü aşamada gelinen nokta
üçüncüye bir tepki olarak belirmiştir: Devlet müdahalesinin sivil toplumu yavaş yavaş boğacağından
korkulmaya başlamasıdır.
Bu düşüncelerden de anlaşıldığı üzere süreçsel olarak bakıldığında; devlet-sivil toplum ilişkisinin
normatif ve siyasal yanı arasında organik bir bağ kaçınılmaz olmuştur. Sivil toplum devletten bağımsız
“gerekli” bir varlık olarak görüldüğünde “iyi”; çatışmaların kaynağı olarak “kötü” görüldüğünde de
“gereksiz” olarak algılanmaya başlamıştır.
Bu düşünürlerde, temel sorun, esasında kim yönetirse toplum iyi veya kötü olur sorusunun yanıtını
aramaktır. Devlet-sivil toplum ilişkisi bağlamında demokrasinin etiği de tam bu noktada
belirmektedir. Demokrasiyi hemen herkesin kabul edebileceği bir “iyi” (common good) yapabilmek
için; devlet-sivil toplum ilişkisini nasıl tesis edilmesi gerektiği üzerinde bir çok çalışma yapılmıştır.
Nihayet farklı bir çok düşüncenin birleştiği asgari müşterek ve modern anlayış; sivil topluma devlet
karşısında öncelik tanınması gerektiği üzerinde toplanmıştır. Sivil toplum, devlet karşısında
örgütlenerek; devletin kolayca tahrip edemeyeceği bir kamu alanının varlığı sürdürülebilmektedir.
Ayrıca toplumun hiçbir kesimi diğeri üzerinde demokrasi aracılığıyla tahakküm edememesi açısından
sivil toplum daha da çok önem kazanmıştır.
Sivil toplum fikrinin gelişmesi, toplum aydınlanmasının hayat içindeki karşıtlıklar arasında bir sentez
arayışı sayesinde meydana gelmiştir. Bu arayış; toplum karşısında birey, kamu karşısında özel, duygu
karşısında akıl etrafında olmuştur (Seligman, 1993). Sivil toplumun geçirdiği bu aşamalar, bir
anlamda, bu karşıtlıklar arasındaki sentezin sivil toplumun öğelerini ortaya çıkarmıştır.
Bu öğeleri çoğulluk (plurality), kamusallık (publicity), özellik (privacy) ve yasallık (legality) olarak
belirlenebilir (Cohen ve Arato, 1992) ve sivil toplumun modern içeriğini oluşturmuştur. Sözkonusu
ögeler, İskoç Aydınlanmasının aradığı sentezin formülasyonu mahiyetinde de sayılabilir.
Bu bağlamda, sivil toplum içindeki topluluklar için; çoğulluk, onların birbirine karşı özerkliklerini;
kamusallık birbirine karşı sorumluluklarını; özellik birbirlerine karşı bireyselliklerini; yasallık ise tâbi
olacakları ortak çerçevelerini sağlamaktadır.
2.TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUMUN GELİŞMESİ
“Sivil toplum”, ülkemizde 1983’ten bu yana en çok kullanılan kavramlardan bir tanesi olmasına
rağmen, ne yazık ki, en az anlaşılan konulardan bir tanesi olmuştur. Çünkü askeri vesayet
savunucuları, özgürlüklerin halk tarafından anlaşılmasına ve yaşanmasına asla müsaade etmiyordu.
Devletin Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere bütün karar alıcı mekanizmasını ele geçirmişlerdi.
Askeri vesayet odaklarının en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi üniversitelerdir. Hürriyet ve
özgürlükleri yok sayıp hatta alaya alarak boğulmasında medya ile birlikte ortak hareket eden
akademisyenler; büyük rol sahibidirler. Akıl almaz bir biçimde devam eden askeri vesayet
uygulamaları ve darbeler hep bu otoriter anlayıştan kaynaklanmaktadır.
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Fakat tarihin kırılma noktalarından bir tanesi 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelmiş ve ülkemiz
askeri vesayetin elinden kurtulmuştur. Bu nedenle darbenin püskürtülmesine ve sonuçlarına atıfla
“şanlı devrim” ve “şanlı direniş” gibi isimler çok yerinde ve anlamlı olarak değerlendirilmektedir
(Yayla, 2016).
Artık sivil toplum ve devlet kurulması adına önemli değişikliklerin yapılma sırası gelmişti. Nitekim son
3 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) sessiz bir devrim yaşanmaktadır. Genelkurmay Başkanlığının,
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlanması bunlardan sadece bir tanesidir. Ne yazık ki hala
gerçekleştirilemeyen önemli yapısal değişiklikler de vardır. Fakat belirli bir sıra halinde her geçen gün
olumlu değişikliklerin yapılması bu konuda hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveni
arttırmaktadır.
Nelerin yapılıp nelerin yapılmadığına geçmeden önce şu hususu hatırlamak gereklidir. En önemli
yapısal değişiklik talebi Genelkurmay Başkanlığının MSB’ye bağlanması gerektiğiydi. Çünkü mevcut
yapısı ile devlet içinde devlet olan TSK, hükümetten bağımsız hareket ediyor kafasına estikçe ABD’den
onay alarak her 8-10 yılda bir darbe yapıyordu. Darbeci faşist gelenekleri ile dünyanın en disiplinsiz
ordularından bir tanesi olup çıkan TSK’ya çeki düzen verilmesi şarttı.
Batılı ülkeler 15 Temmuz 2016 darbesini, darbe olarak algılamak istememiş kendilerine göre radikal
bir hükümetin doğru yola getirilmesi olarak görmeye çalışmışlardır (Akın, 2016). Bu nedenle
Türkiye’de ve Mısır gibi halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerde demokrasinin ve halkın
ezilmesi Batı dünyasında çoğunlukla olumlu olarak değerlendirilmiştir.
Darbe yapmalarını bir kenara bırakalım faşist generaller işi o kadar ileri götürmüşlerdi ki halkın seçtiği
Cumhurbaşkanı ve Başbakanlara Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) gibi toplantılarda
küfür dahi edebiliyorlardı. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür yani insanlar çabuk unuturlar; yapılan
disiplinsizlikleri tekrar etmekte yarar vardır.
TSK’daki en büyük disiplinsizlik şüphesiz Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay’ın Irak harekatına
karşı yaptığı disiplinsizliktir. TSK’nın görev tanımında yazılan en önemli vazife “ordunun her an harbe
hazır bulunmasıdır”. Bu açık hükme aykırı olarak; ordumuzun başkomutanı olan Cumhurbaşkanı’nın
vermiş olduğu harekât emri, yerine getirilmemişti.
Cumhurbaşkanı Özal’ın Aralık 1990 tarihinde vermiş olduğu müttefik ülkelerle birlikte Irak’a girme
emri, Torumtay tarafından çeşitli yollarla engellenmişti. Savaş tarihinde belki de ilk defa bir komutan
askeri harekâttan kaçınmıştı. Ne tarafından bakarsanız tam bir rezalet durum yaşanıyordu.
Eğer ordumuz harbe hazır değilse görevini yerine getirmemiş bir Genelkurmay Başkanı ile karşı
karşıya kalmıştık. Yok ordu harbe hazır ise Cumhurbaşkanının emrini dinlemeyen disiplinsiz bir
komutan bulunuyordu.
İşte Türkiye’nin askeri vesayet düzenine tam manası ile ortadan kaldırılması için ordu içindeki
bürokratik zihniyetin değiştirilmesi gerekiyordu (Haklı, H. Z. 2016). Zira sivil toplumun önemi idrak
edilememişti. Generaller kendi aralarında görüşerek seçilmiş otoriteye karşı başkaldırı içerisinde
bulunabilmekteydiler.
“Yiğit 40 yıl yaşar fırsat bir gün düşer” bir Türk atasözüdür. Savaş durumu söz konusu olduğu zaman
işin ucunda ölüm olsa bile her şerefli Türk askeri gibi savaşmak zorunluluktur. Fakat her girdiği
kurumu yangın yerine çeviren ve koca Osmanlı’nın yıkımına sebep olan bir kısım dönme ve azınlıklar;
TSK’da çok güçlü idiler. Torumtay’ı kınamak yerine Irak savaşına girmediği için neredeyse bütün
komutanlar kutlama yarışı içine girmişlerdi.
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Torumtay emekliliğini isteyerek bir şekilde Irak harekatına engel olmuştu. Bu suretle müttefik
ülkelerle işbirliği halinde Misak-ı milli sınırları içindeki Musul ve Kerkük’ü kurtarmak engellenmişti.
Halen PKK terör örgütünün yuvası haline gelmiş olan Kuzey Irak, ülkemize terörist göndermeye
devam etmektedir. Pençe harekatları ile aradan 30 yıl geçtikten sonra nihayet ordumuzu Irak’a
sokarak sınırlarımızın dışında harekat yapabiliyoruz. Fakat atalarımızın dediği gibi “bade harabil
Basra…” olmuştur.
Deniz Kuvvetleri de disiplinsizliğin ayyuka çıktığı bir yerdi. Kuvvet Komutanı Güven Erkaya,
Başbakanlık Konutunda verilen yemekte “burada rakı yok mu?” diyecek kadar ileri gidebilmişti. Öyle
ki Deniz Kuvvetlerinde içki içmeyen bir çok subay fişlenmiş komutanlarla karşı karşıya getirilmişti.
Hatta bu general ve amiraller öylesine ileri gitmişti ki Kara Kuvvetleri Komutanı alkollü içki içmediği
için kendisi ile alay edip aşağılayan Genel Kurmay Başkanları dahi çıkmıştı.
TSK’daki dindar askerlere karşı yapılan baskıların özellikle de 28 Şubat 1997’de işlenen suçlar son
derce artmıştı. Osman Özbek gibi bir general; Başbakan’a ve bir ülke kralına açıkça küfrettikten sonra
28 Şubat yargısına bile sokulmadan tümgeneralliğe terfi ettirildiğini bilinmektedir. Bu kişinin daha
sonra maharet yapmış bir general olarak ortada görünmesi kabul edilemez bir davranıştır.
Aynı dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin Saner, İçişleri Bakanına hakaret
edebilmişti. Bir kadın olan Meral Akşener, yine bir kadın olan Başbakan Tansu Çiller’e bu seviyesizliği
şikayet etmişti. Çiller, Cumhurbaşkanı Demirel’e durumu iletmesine rağmen sonuç alamamıştı. Zira
darbecilerle gizli olarak işbirliği yapan Demirel, bu olayı sümenaltı etmiş yargıdan ve cezalandırmadan
kaçırmıştı.
İşte Türk tarihinde Genç Osman vakasından beri böylesine acı olaylar hiç yaşanmamıştı. Fakat bir gün
gelmiş her şey tersine dönmüştü. Çoğunlukla ABD’den onay alarak darbe yapan generaller bu
defasında 15 Temmuz 2016 tarihinde halktan büyük bir tokat yemişti. Artık geçmişten gelen
disiplinsiz ve çirkin davranışları tekrarlama imkânı kalmamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ örgütünün darbe yapacağını bazı gazetecilerin ihbarıyla sezmiş ve
çeşitli önlemler almıştı. Nitekim darbe günü halkın sokağa dökülmesi ve tankları birer birer ele
geçirmesi sayesinde büyük bir facia önlenmişti. Bundan sonra Torumtay gibi emirlere itaatsizlik eden
general kalmamıştı.
Günümüzde ordu komutanları korgeneraller arasından seçilebilmektedir. Her emre itaat eden bir
askeri yapı kurulabilmiştir. Bu durumu kabullenemeyen generaller ise emirlere itiraz etmek yerine
emeklilik dilekçesi verip ayrılmak durumunda kalmışlardır.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri vesayetten kurtulmak adına büyük yapısal değişiklikleri
gerçekleştirme imkânı bulmuştur. Elbette 15 Temmuz darbesinin başarısız kalması kadar
Cumhurbaşkanlığı sisteminin de “sivil toplum ve devlet” kurulması açısından önemi büyüktür.
3. ASKERİ VESAYETİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILAN İCRAATLAR
Askeri vesayetin kaldırılması adına yapılan birçok icraat yapılmıştır. Bu hususlar çeşitli zamanlarda
Adalet ve Milli Savunma Bakanlarının kamuoyuna yapmış oldukları açıklamalar ile belirgin hale
gelmiştir. İlk bakışta göze çarpan hususlar şunlardır:
3.1. Genelkurmay Başkanlığı MSB’ye bağlanarak sivilleşme adına önemli bir adım atıldığı gibi NATO
ülkeleri karşısındaki askeri vesayet odaklı bir yönetim utancı sona ermiştir. Genelkurmay
Başkanının görev ve sorumluluğu “Cumhurbaşkanı namına Silahlı Kuvvetler’in komutanı olan
Genelkurmay Başkanı, savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine
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getirecektir. Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel,
istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları
hazırlayarak MSB’nin onayına sunacak; personel hizmetleri ise özel kanunlarına ve
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yürütülecek” şeklinde belirtilmiştir.
3.2. Jandarma Genel Komutanlığı doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. En önemli ikinci değişiklik
budur. Çünkü askerlerin yurt dışında düzenli ordulara karşı harekât yapması esastır. Buna göre
eğitim alırlar. Jandarma ise iç güvenlik teşkilatı olup yurtiçinde teröristlerle mücadele etmek
üzere eğitim almaktadır. Hâlihazırda ülke sınırları içinde “Kıran operasyonları” sadece Jandarma
birliklerince yürütülmekte Pençe operasyonları ise ülke dışında askeri kara ve hava unsurları ile
gerçekleştirilmektedir. Bu durum uzun yıllardan beri Batı ülkeleri tarafından Türkiye’ye yöneltilen
“orantısız güç kullanımı” adı altındaki şikâyetleri önleyebicektir.
3.3. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, MSB’ye bağlanmıştır. Bu kanuna aykırı olmayan ve
diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler ise saklı
bırakılmıştır.
3.4. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Kuvvet Komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi
alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay
alınmaksızın derhal yerine getirileceği de karara bağlanmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesinde bizzat
Başbakan’ın emrine itaat etmeyen onay isteyen generallere rastlanılmıştı. Artık verilen emir
herhangi bir makamdan onay alınmaksızın yerine getirilecektir. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet
komutanları MSB’ye ayrı ayrı bağlı ve sorumlu olacak; Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet
komutanlıklarının teşkilat yapısı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilecektir.
3.5. Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) yapısı değişmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri
Bakanı ve İçişleri Bakanı da YAŞ üyesi olmuştur. Daha önce Başbakan başkanlığında toplanan
YAŞ’a sivil olarak sadece Milli Savunma Bakanı katılıyordu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı yardımcısının
yanı sıra 3 bakan daha eklenmiş oldu. Şûra’nın sekretarya işlemleri ise Genelkurmay
Başkanlığından alınarak MSB’ye devredildi. YAŞ ve atama kararları, ordunun eskiden beri gelen
teamül ve geleneklerinden ziyade sivil toplum esaslarına göre yapılması sağlanmıştır.
3.6. Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. Kanun Hükmündeki
kararname (KHK) ile askeri okullarda okuyan öğrencilerin durumu hakkında da çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil
astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim
Kurulu’nca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak
durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedildiler.
3.7. TSK’daki orgeneral ve oramiral sayısının 15’ten 7’ye düşürüldü. Son olarak Suriye sınırında görevli
birliklere komuta eden bazı generallerin emeklilik talebinde bulunmaları önemlidir. Yeni bir
Torumtay kazası yaşanmaması adına disiplin kurallarına azami itaat edilmesi istenmektedir. Son
dönemde ismini vermek istemeyen bir general “Göreve karşı tepki olmaz. Sonuçta biz askeriz. Bu
görevlerde kendimizi ispatlamışızdır. Sanki terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim
vermek yanlıştır” diyerek emeklilik talebinin sınır ve savaş ortamıyla ilgili olmadığını
vurgulamıştır.
3.8. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısından sonra TSK’daki orgeneral ve oramiral sayısının 15’ten
7’ye düşmesi, ileride yapılacak yapılanma ile de alakalıdır. Süresi dolan orgeneraller emekli
olurken, kıdemi uygun olan korgenerallerden hiçbirinin orgeneralliğe terfi ettirilmemesi, yeni
yapılanmada orgeneral sayısının azaltılacağını göstermektedir. Orgeneral sayısının önümüzdeki
yıllarda 3-4 ile sınırlandırılması, ordu karargahlarının kaldırılması veya sadece planlama-harekât
merkezine dönüştürülmesi öngörülmektedir.
3.9. TSK’nın; komuta kademe sayısı ve bürokrasisi azaltılmış, daha hızlı karar alabilen ve hareket
edebilen kolordulara dayandırılması, 1990’larda bir iki sınır tümeni hariç tümenlerin lağvedilerek
tugayların çoğaltılmasının bir sonucu olarak, kolorduların tugaylardan oluşan bir yapıya
kavuşturulması amaçlanmıştır. TSK’nın, ABD modeli bir yapılanmayla, aktif birliklerin doğrudan
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kuvvet komutanlıklarına veya yine ABD gibi yeni oluşturulacak kuvvet merkezlerinin
komutanlıklarına bağlanabileceği değerlendirilmektedir.
3.10. Kurmaylık sisteminin değiştirilmesi için çalışma başlatılmıştır. FETÖ darbe girişiminin ardından
TSK’da görevli kurmay subayların yüzde 59'u ihraç edilmiştir.. Silahlı kuvvetlerdeki 1894 kurmay
subaydan 1119'unun ihraç edilmesinin ardından kurmay subaylık sisteminde değişikliğe gidilme
zorunluluğu vardı. TSK'daki kurmay subayların yüzde 59'unun silahlı kuvvetlerle bağı kesilirken en
fazla ihraç edilen kurmay; Kara Kuvvetleri Komutanlığından olmuştur. İlişiği kesilen kurmay
subayların yüzde 55'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde 26'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde
19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubuydu. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 921 kurmay
subayın 617'si ihraç edilirken, komutanlıkta ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 67 oldu. Hava
Kuvvetleri Komutanlığında ise 545 kurmay subaydan 295'i ihraç edildi. Hava Kuvvetleri
Komutanlığındaki kurmay subayların ihraç oranı yüzde 55 olarak belirlendi. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 48 oldu. Deniz Kuvvetlerinde görev yapan
428 kurmay subaydan 207'sinin kuvvet komutanlığıyla bağı kesildi. Demek ki FETÖ örgütü Harp
Akademilerini ele geçirmişti.
3.11. Milli Savunma Üniversitesince yapılan çalışmalar ile tayin terfi sistemi çok daha objektif
kriterlere bağlanmaktadır. Yeni düzenlemeyle kurmaylık eğitimleri için Kara, Hava, Deniz Harp
Enstitüleri görevlendirilecektir. Yeni sistemle kurmaylık uygulaması tabana yayılarak, kademeli ve
performans odaklı olması hedeflenmektedir. Yeni kurmaylık sisteminin iki kademeden oluşacak
ilki Karargah Subaylığı Eğitimi, diğerini Komuta ve Kurmay Eğitiminin oluşturması sağlanacaktır.
Karargah Subaylığı Eğitimine TSK'da 6. yılını bitirmiş ve 23. hizmet yılını aşmamış subayların
başvurabilmesi hedeflenmiştir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan subaylara bir yıl kıdem ile
Komuta ve Kurmay Eğitimi Giriş Sınavı'na katılma hakkı tanınacaktır. Bu sınavı başaranlar daha
sonra komuta ve kurmay eğitimini alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar kurmay olmaya
hak kazanırken bu subaylara yüksek lisans diploması ve bir yıl kıdem verilecektir. TBMM
FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda, kurmaylık sınavı sorularının önceden
kendilerine verilmesiyle FETÖ mensuplarının hızla üst rütbelere tırmandıkları anlaşılmıştır. Emir
subaylığı, özel kalem müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı gibi stratejik
görevlerde yer almaya başladıkları, TSK'nın üst yönetiminde örgüt mensuplarına yer açmak
maksadıyla 2008 yılından itibaren soruşturma ve davalar açıldığı, böylelikle örgütten olmayan
albay ve general kadrosundaki kişilerin tasfiyesinin sağlandığının anlaşıldığı, belirtilmişti.
3.12. Müsteşarlıktan başkanlığa dönüştürülerek Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Savunma Sanayi
Başkanlığı yurt dışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacaktır. Başkanlığın en üst amiri olan
başkan, Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludur.
3.13. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, DDK; TSK’yı da denetleyecektir. Buna göre DDK, yargı
organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet
komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde denetleme
yapacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu maddeler sivil toplum ve devlet açısından önemli olmakla birlikte yeterli olmadığı
değerlendirilmektedir. 25 yıldan beri çeşitli örnekler vererek izah edilen askeri vesayet unsurlarının
tamamen kaldırılabilmesi için başka değişikliklerin de yapılması gereklidir. İlk etapta akla gelen
hususlar şunlardır:
4.1. Mükellef (yükümlü) askerlik sistemi hala devam etmektedir. Modern ordularda tamamen ortadan
kaldırılan bu sistem; ülkemizde 6 aya kadar düşürülmüştür. Bir geçiş dönemi olması açısından ve
sistemin sağlam olarak yürümesi için kabul edilebilir bir durumdur. Fakat insansız silah araçlarının
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yer aldığı tamamen elektronik ve bilgisayarlarla kumanda edilen geleceğin orduları yükümlü
askerlerin bulunması kabul edilemez bir durumdur. Bu sistemin yerine tamamen profesyonel
askerlerden meydana gelmiş bir ordunun gerekliliği konusunda dünya üzerinde bir konsensüs
oluşmuştur.
4.2. Terfi tayin sisteminde bekleme süreleri yerine; yapılan görevlerdeki başarı esas alınmalıdır.
Halihazırda risk almayan, silik, sadece verilen emirleri yapan terfi sistemi; kaliteli subayları
yutmaktadır. Bunun yerine çalışkan, azimli, gerektiğinde risk alan gözü pek askerlere ihtiyaç
vardır. Bir çok ülke ordusunda olduğu gibi rütbesiz asker olarak adım atan birisinin general
olabilmesine yol açabilecek terfi sistemine ihtiyaç vardır.
4.3. Askerlerin eğitiminde; özgürlükler, sivil toplum ve devlet esasları öğretilmelidir. Kendisini halkın
seçtiği yöneticilerden üstün gören darbeci gelenek ve yapılardan kurtulması için çok emek ve
çaba gösterilmesi şarttır. Bu maksatla Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri vesayetin
zararlarının anlatılması ve darbelerden dolayı ülkemizin içine düştüğü sosyal ve ekonomik krizler
bütün askerlere iyice belletilmelidir. Meclis kürsüsünden söylenmiş olan “ihtimaldir ki bazı
kelleler kesilecektir” anlayışı yerine hürriyetin erdemi ve çoğulcu sistemin faziletleri anlatılmalıdır.
4.4. Ülke topraklarını korumak üzere geçmişten alınan manevi kahramanlık esasları üzerinde
yoğunlaşmak gereklidir. Ne yazık ki uzun yıllar boyunca atamız olan Osmanlı devleti, çok kötü
olarak anlatılmış halkımızın kahraman ataları ile övünmesi gerekirken utanç duyması istenmiştir.
Bu hususta bazı maksatlı eğiticilerin rolü büyüktür. Moiz Cohen (Munis Tekinalp) bibi azınlık
unsurlar yerine vatanperver insanların referans alınması sağlanmalıdır.
4.5. Meclisin önemi ve seçilmiş insanların atanmış insanlara göre üstün olduğu askeri birliklerde ders
olarak okutulmalıdır. Ayrıca bir askerin ölümden korkmaması gerektiği bunun içinde dini
inançlarının güçlü olması istenmelidir. Dinin gereği olarak Allah’tan korkmayan inançsız insanların
orduya alınmaması için gayret gösterilmelidir. Bunun yerine ibadetlerini düzenli olarak yerine
getiren güzel ahlaklı insanlar tercih edilmelidir.
4.6. TSK; NATO’nun sayıca ikinci büyük ordusu olup en kısa zamanda küçültülerek daha mobilize ve
süratli hareket eden bir yapıya dönüşmesi gereklidir. Çünkü büyük ordu büyük masraf demektir.
Batı Avrupa ülkeleri fukara oldukları için ordularını küçültmemişlerdir. Bilakis güçlü bir ordu için
serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı güçlü sivil toplum ve sanayi meydana getirmek için bunu
yapmaktadırlar. Devletçilikten uzaklaşarak özel sektörün dinamizminden istifade etmek şarttır.
Bu maksatla Mısır ordusuna benzer şekilde dallanıp budaklanmış ve halkın üzerine yük olan
yapılardan en kısa zamanda kurtulmak gereklidir. Orduevleri ve dinlenme tesisleri özel sektöre
devredilerek hem kaliteli hizmet hem de ülkemize vergi geliri kazandırılmalıdır.
4.7. Uyuşturucu ve içki salgını bütün dünyada en ciddi problemlerin başında gelmektedir. Bu yüzden
ülkemizde de bu hastalıktan kurtulabilmek için çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Fakat TSK
içinde alkollü içki tüketimi son derece yaygındır. Bu konuda ciddi çaba gösterilmeli ve alkollü içki
ve uyuşturucu hastalığından TSK’nın kurtulması sağlanmalıdır.
4.8. Askeri garnizonlarda ibadet etmek isteyen askerler için çok sayıda cami ve mescit inşası
gereklidir. Bu konuda yıkılmış camilerin yeniden inşası önem kazanmıştır. Tuzla ve Heybeliada
Deniz Harp Okulu camileri için yapılan müracaatlar kabul edilmiş fakat inşa faaliyetleri bürokratik
engellemeler yüzünden çok uzun zaman almaktadır.
4.9. Cinsiyetsiz toplum için bir takım örgütlerce büyük çaba sarf edilmektedir. Bu maksatla erkek ve
kadından başka bir üçüncü cinsiyet meydana getirmek maksadıyla çeşitli çabalar göze
batmaktadır. Kutsal kitaplarda ifade edilmiş olan Lut kavmine benzer şekilde eşcinsellik
yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. TSK’da da yıllardan beri sakal ve bıyık yasağı bulunmaktadır. Bu
anlamsız görülen yasak neredeyse hiçbir orduda bulunmamaktadır. Bu yasağı bir an önce
kaldırılması gereklidir.
4.10. Ordudan haksız fesih yolu ile resen emekli edilen binlerce askerin hakları hala verilmemiştir.
Sadece YAŞ kararları ile ayrılan askerlere, sosyal güvenlik hakları iade edilmiştir. Darbeci
generallerin yargılanarak hüküm giyme nedenlerinden bir tanesi olarak; dindar askerlerin tasfiye
edilerek FETÖ ve darbecilerin önünü açmak olduğu mahkeme kararlarına ve Meclis Aaraştırma
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Komisyonu raporlarında yer almıştır. İş kanununun “tek taraflı haksız fesih kararı” uyarınca
mağdur edilen askerlerin tazminatları bir an önce verilmelidir. Bu konuda kamu denetçiliği
Kurumunun tavsiyelerine uyularak gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.
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Bir İnternet Şikayet Platformunda Vodafone ve Turkcell Hakknda Yapılan Şikayetlerin İncelenmesi
Hacere KÜÇÜKSOLAK
Selçuk Üniversitesi, Sos. Bil. Enstitüsü YLS Öğrencisi

Özet
Küreselleşen günümüz iş hayatında teknolojinin sürekli ilerlemesi ile birlikte yaygın olarak kullanılan
internet sayesinde tüketiciler ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler hakkında kolay ve hızlı bir şekilde
kolayca bilgi sahibi olabilmektedir. Böylelikle internet vasıtasıyla tüketiciler kolay ve hızlı bir şekilde
ihtiyaç duydukları mal ve hizmeti satın alabilmekte, yorum yaparak mal ve hizmet hakkında
memnuniyet ve/veya şikâyet şeklinde değerlendirme yapmak suretiyle diğer tüketicilere referans
olabilmektedirler. Söz konusu durum işletmeler açısından halkla ilişkilerin hayati derecede önemli
olduğunu ortaya koymaktadır. İş hayatında her geçen gün artan rekabet firmaları sektöre tutunma ve
varlıklarını sürdürebilmek için müşterileri ile etkin ve iki yönlü iletişim kurma mecburiyetine sevk
etmiştir. Dolayısıyla firmalar müşterilerle olan iletişimlerini daha etkin hale getirmek için müşteri
ilişkilerine önem vermelidirler. Bunun için halkla ilişkiler gibi pazarlama iletişimi çabalarına
yoğunlaşabilmekle beraber, çağımızın en çok kullanılan iletişim ağı olan İnternet’in de işletme ile
müşteri arasındaki iletişimde önemli rol oynadığı unutulmamalıdır. Çünkü firmalar ürün ve hizmetleri
hakkında pek çok bilgiyi web siteleri aracılığıyla müşterileri ile paylaşmaktadırlar. Aynı şekilde
bahsedildiği üzere tüketiciler de kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri internet
vasıtasıyla satın alabilmekte, yorum yaparak mal ve hizmet hakkında memnuniyet ve/veya şikâyet
şeklinde değerlendirme yaparak diğer tüketicilere referans olabilmekte, bu da firmaların içinde
bulunduğu sektörde tutunma ve geleceğe dönük strateji planlarını etkileyebilmektedir. Yapılan bu
çalışmada, Vodafone ve Turkcell hakkında ‘‘şikâyetvar.com’’ adlı internet şikâyet platformunda
yapılan e-şikâyetler incelenmiştir. Değerlendirmede neticesinde söz konusu GSM operatörlerine
ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: GSM, Müşteri Memnuniyeti, Online Şikâyet, Şikayet Platformları
Investigation of Complaints About Vodafone and Turkcell In An Internet Complaint Platform
Abstract
In today's globalizing business world, it is able to communicate rapidly and rapidly through the
Internet access, which is commonly used for the continuous advancement of technology. In this way,
the internet connection is easily and quickly managed, can buy, buy, comment on the goods and
services, customer satisfaction and / or complaints in the form of evaluations can be searched and
examined. The diversity of the situation in question reveals that public relations are vital. Increasing
competition in business life is pushing bargaining to the necessity of effective and bidirectional
communication with its customers in order to maintain their clashes and conflicts. Pay attention to
customer relations to make it more effective as you arrive with certain companies. For this reason,
although it may become more common with our marketing concepts such as public relations, it is
forgotten that the Internet, which is the most widely used communication network of our age, plays
an important role in communicating with the customer. Because companies share a lot of
information about their products and services with their web site customers. You can purchase the
web site, you can look at those who add your services and / or your power of attorney about the
goods and services that make comments, it is wanted among us, which can affect the use of the
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contents of the companies and their strategy plans for the future. The structured e-grievances about
Vodafone and Turkcell on the complaints platform â complaint complaints var were examined.
Keywords: GSM, Customer Satisfaction, Online Complaint, Compliant Platforms
GİRİŞ
Küreselleşen iş dünyasında hızla gelişmekte olan iletişim teknolojileri hizmet sektöründe yer alan
GSM operatörleri arasındaki rekabeti de artırmıştır. Diğer taraftan bu rekabet, GSM sektöründe yer
alan kurumları, müşteri memnuniyeti kavramı üzerindeki bakış açılarını değiştirmeye yöneltmiştir.
Çünkü hızlı ve dinamik bir şekilde gelişen serbest piyasa koşularında hayatta kalabilme adına
firmaların müşteri odaklı planlama, müşteri memnuniyeti, şikâyetlere etkin geri dönüş yapma ve çift
taraflı iletişim yürütmeleri gerektiği göz ardı edilmemelidir. Kaldı ki bu şekilde bir yaklaşım hem
işletmelerin hem de müşterilerin kazançlı çıkmalarını sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle günümüzde
iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, birçok alanı olduğu gibi kurumsal iletişim
sürecini de etkilemiş durumdadır. Kitleleri küresel anlamda bir araya getiren internet teknolojisi,
kullanıcılarına çift yönlü, katılımcı ve dönüştürücü iletişim imkânı sunarak paylaşımda bulunan her bir
kişinin kanaat önderi konumuna gelmesini sağlamıştır. Böylece internet ve sosyal medya kullanıcıları
almış oldukları ürün ya da hizmet ile ilgili yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimlerini paylaşarak
diğer kullanıcıların düşünce ve davranışlarına etkide bulunabilmektedirler. Dolayısıyla tüketicinin
beklentisinin karşılanmaması sonucunda yaşadığı memnuniyetsizlik sonrası kurum, sadece sorun
yaşayan tüketicisini değil aynı zamanda potansiyel müşterilerini de kaybetme tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Buna ek olarak kurumlara yönelik paylaşılan her bir şikâyet karşısında kurumun, söz
konusu durumu görmezden gelmesi ya da çözümsel bir yaklaşım sergilememesi durumunda
tüketiciler sosyal medya araçlarını online şikâyet kanalları olarak kullanarak, kurum adına küçük ya da
büyük çaplı krizlere neden olabilmektedirler. Gelinen nokta doğrultusunda, internetin bireysel
kullanıcılar kadar kurumlar tarafından da ilgi odağı haline geldiği görülmektedir. Tüketici beklenti ve
deneyiminin önemi arttıkça kurumlar, kurumsal iletişim alanına daha çok yatırım yapmakta ve iletişim
stratejilerini gerek sosyal medya iletişimi olarak gerekse de online şikâyet yönetimi olarak online
platformlar üzerinde konumlandırmaya başlamaktadırlar (Kabakçı, Köker, 2017:48). Bu bağlamda söz
konusu çalışmanın amacı, ‘’şikâyetvar.com’’ isimli internet şikâyet platformu olan web sitesinde
Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri hakkında yapılan şikâyetlerin içerik analizi yöntemiyle
değerlendirmektir. İçerik analizi, bir nitel araştırma yöntemi olarak bir metindeki değişkenleri ölçmek
amacıyla, sistematik tarafsız ve sayısal olarak yapılan analizdir (Wimmer, Dominick, 2000:135-136).
Diğer bir ifadeyle içerik analizinde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar
çerçevesinde bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek
yorumlamaktır (Usta, 2007:250). Biraz daha detaylıca tanımlamak gerekirse; içerik analizi, mesaj
değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması,
özetlenmesi ve bulguların araştırma amacı doğrultusunda analiz edilmesi ve yorumlanması işlemlerini
içeren bilimsel bir araştırma yöntemidir (Başfırıncı, 2008:53).
Günümüzde tüketiciler ve internet kullanıcıları artık, satın alma öncesinde ve sonrasında şikâyet
sitelerini incelemektedir. Dünya genelinde epinions.com, ecomplaints.com, thecomplaintstaion.com
gibi örnekleri bulunan sitelerden Türkiye’de en çok üye sayısına sahip şikâyet sitesi
sikayetvar.com’dur (Er, 2008:117).
Bahse konu sitede adı geçen GSM operatörlerine yapılan şikâyetlere ilişkin yapılan inceleme 2019
yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin yapılmıştır. Bu çalışmada adı geçen GSM operatörlerine
yönelik daha çok hangi konularda şikâyetlerin olduğundan bahisle ilgili firmalara yönelik çeşitli
tavsiyelerde bulunulmuştur.
Çalışmanın başlıca kısıtı sadece Turkcell ve Vodafone operatörlerine yönelik yapılan şikâyetlerin salt
bu sitede yapılmış olmasıdır. Söz konusu web sitesinin dinamik yapısı gereği sürekli güncellenip
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değişikliğe uğraması ve yapılan şikâyetlerin okunma ve/veya beğeni alma sayısının sürekli değişmesi
sebebiyle diğer kısıt ise incelemenin 2019 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin yapılmış
olmasıdır. Bu da araştırmanın zaman kısıtını oluşturmaktadır. Bunun yanında söz konusu GSM
operatörlerine yapılan online şikâyetlerin sayısının oldukça fazla olması sebebiyle 1.000 ve üzeri
sayıda okunan ve/veya beğeni toplayan şikâyetler inceleme kapsamına alınmıştır. Son olarak
incelenen sitede diğer markalara yapılan şikâyetler araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
1. ‘‘şikâyetvar.com’’ İsimli İnternet Sitesi Hakkında Bilgi
‘‘Şikâyetvar.com’’ isimli web sitesi (Ticaret Ünvanı: Şikâyetvar Bilişim A.Ş. , Ticaret Sicil No – Oda :
378137 – Ankara Ticaret Odası), ülkemizde ilk ve en büyük şikâyet platformu olarak 2001 yılında
kurulmuş olup Ankara ve Sivas illerindeki ofisleriyle tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir. Site müşteri
ile marka arasında köprü vazifesi görmektedir. Şöyle ki; tüketiciler alışveriş öncesi siteyi ziyaret
ederek firmaların ürün ve hizmetleri hakkında fikir edinerek karara varmakta, memnuniyetsiz bir
durum yaşanması halinde ise firma – firmalar hakkındaki şikâyetlerine çözüm aramaktadırlar.
Firmalar zaviyesinden bakılacak olursa firma - firmalar da tüketicinin tutum ve davranışları fikir sahibi
olurken sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri ile ilgili şikâyetler sayesinde de doğru noktalara
odaklanabilmekte ve bu sayede doğru, etkili stratejiler belirleyebilmekte ve neticede şikâyeti olan
müşterilerin geri kazanabilmesi adına bir fırsat olarak değerlendirilebilmektedir.
Temelinde ürün ya da hizmet alımında sorunlarla karşılaşan kişilerin memnuniyetsizliklerini dile
getirmek ve bunlara çözüm aramak üzerine kurulu bir şikâyet kanalıdır. Sitede, şikâyet edilen
firmanın ismi, şikâyet kategorileri, toplam şikâyet sayıları, cevaplanan şikâyet sayıları, teşekkür
sayıları ve başarı sıralaması gibi veriler yer almaktadır. Site, bireyler ve kurumlar olmak üzere herkese
açık bir şekilde yönetilmektedir. Üye kurumlar, kendileri hakkında gelen şikâyetlere cevap
verebilmekte ve sadece kendilerinin gördüğü şikâyetçi iletişim bilgilerini kullanarak şikâyette bulunan
kişilere ulaşabilmektedirler (Argan, 2014:53). Paylaşılan şikâyetler, üye kuruluşlar tarafından site
üzerinden incelenirken üye olmayan kurumlara haklarında yapılmış şikâyetler, e-posta aracılığıyla
iletilmektedir (Çulha ve diğ., 2009:44).
Siteye ulaşan her şikâyet yazısı sitede yayınlanmaz. Bir dizi işlemden geçer. Şöyle ki; siteye yeni bir
şikâyet ulaştığında, kişilerin yanlış kişisel bilgileri ile şikâyet yazması ihtimaline karşı şikâyet yazanlara
‘‘doğrulama kodu’’ içeren bir SMS gönderilerek gerçek olmayan kişiler tespit edilir. Şikâyetin işleme
koyulabilmesi ve değerlendirilebilmesi için şikâyetin konusunun mal ve hizmet alımından kaynaklı
olması ve bu alışverişten sonuç alınamayan bir sorun olması gerekmektedir. Daha sonra içerik
filtrelemesi yapılarak hem şikâyet yazanı korumak hem de şikâyete muhatap kurum ve/veya firmanın
imajının haksız yere zedelenmesini önlemek için ilgili şikâyet site redaktörlerine iletilir. Burada ilgili
mevzuata aykırı olup olmadığı denetlenir. Yazım yanlışları varsa düzeltilir, suç teşkil eden sözler varsa
çıkartılır ilgili şikâyet yayına hazır hale getirilir. Sitede yayınlanmadan önce son kez kalite kontrol ekibi
tarafından kontrol edilen şikâyet kurum ve/veya firmaya iletilerek sitede yayınlanır. Son aşamada ise
şikâyetin iletildiği kurum ve/veya firma çözüm üretmek ya da sitede yayınlanmak üzere cevap yazar
ya da şikâyet sahibi kişi ile iletişim kurar (https://www.sikayetvar.com/).
Sitenin çevrimiçi ana sayfasının ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
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Şekil 1. “şikayetvar.com” sitesinin anasayfası
Şekil-1’de yer alan sitenin ana sayfasında görüldüğü gibi beyaz zemin üzerine kaygan sayfalar yer
almaktadır. Kaygan sayfalarda sitenin logosu ve ‘‘şikâyetvar’’ linki ön plandadır. Toplam bireysel üye
sayısı, son 30 günde tekil ziyaretçi sayısı, cevaplama oranına ilişkin istatistiki veriler ile markalara
ilişkin memnuniyet d. ve teşekkür oranı dikkat çekmektedir. Ayrıca markalar, şikâyetler ve çok
arananlar butonları da dikkat çekmektedir. Bunun yanında sitenin facebook, twitter ve linkedin gibi
sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullandığı görülmektedir.
12.7.2019 tarihi itibariyle 4.039.450 bireysel üye sayısı ve 7.690.755 toplam şikâyet yer alırken
cevaplama oranı da %62 olarak yer almaktadır. En çok aranan markalar arasında Turkcell, Vodafone,
Samsung, Arçelik, Ziraat Bankası, Vestel gibi markalar yer almaktadır.
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Tablo 2. Memnuniyet düzeyleri ve teşekkür oranları
Memnuniyet Düzeyi (%)

Teşekkür Oranı (%)

1

Birevim

96,2

1

Beysaat

98,4

2

PayTR

94,8

2

Tesbihane

97,6

3

Beysaat

94,8

3

Birevim

96,3

4

Tesbihane

94,5

4

Tepe Güvenlik

86,8

5

RS

94,4

5

Farmasi

86,1

6

Mitsubishi

93,5

6

Yolcu360

85,1

7

Yolcu360

93,1

7

RS

84,7

8

İstanbul

93

8

PayTR

82,9

9

İyzico

92,6

9

İstanbul

82,7

10

Tepe Güvenlik

92,4

10

Yukko

82,4

Tablo 1 incelendiğinde son bir yılda markalara ilişkin marka karnesinde ‘memnuniyet düzeyi’ ve
‘teşekkür oranı’ sıralamasında Birevim, Beysaat, ve Tesbihane markaları dikkat çekmektedir.
Siteye şikâyet yazabilmek için üye olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu çalışmada da salt Turkcell ve
Vodafone hakkında yapılan şikâyetler inceleme kapsamına alınmıştır.
2. Konu İle İlgili Başlıca Çalışmalar ve Bulgular
Literatür araştırması yapıldığında, Kabakçı ve Köker GSM sektörünün online şikâyet yönetimini nasıl
uyguladığı ve tüketicilerin online şikâyet kanallarına yönelik bakış açıları analiz edilmiştir (Kabakçı,
Köker, 2017:48).
Durgut, GSM operatörlerine yönelik marka sadakatini sağlayan ve müşterilerin GSM operatörü
seçimini belirleyen kriterleri incelemiştir. Yaptığı çalışmanın sonucunda bütünleşik pazarlama
iletişimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kalite ve fiyat algısını marka sadakatini oluşturan belirgin etkenler
olarak bulmuştur (Durgut, 2010).
Bir diğeri Böbrek, yapmış olduğu çalışmasında sabit ve GSM telefon kullanıcılarının memnuniyet
düzeylerini belirleyen faktörleri araştırmış ve incelemiştir. Çalışmanın sonunda oluşturulan
memnuniyet modelini gerçek verilerle analiz ederek etkilerin boyutlarının somutlaştırılmasını
hedeflemiştir (Böbrek, 2011).
Öcal ve Karapınar, ise yapmış oldukları çalışmalarında dijital bir şikayet platformu olan “şikayetvar”
sitesine kozmetik ürünlerle ilgili olarak gelen şikayetler ve işletmelerin bu şikayetler doğrultusunda
yaptıkları konu yönetimi çalışmaları incelenmiştir (Öcal ve Karapınar,2017).
Şirzad ve Turancı yapmış oldukları çalışmada online şikayet platformu şikayetvar.com üzerinde
belirlenen markalara yönelik yapılan şikayetlere geri dönüşler sağlanmıştır. Bu geri dönüşler sonrasın
da müşterileri neyin memnun ettiğinin öğrenilmesi için içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir (Şirzad
ve Turancı, 2019).
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Çalışmanın bundan sonraki bölümünde incelemenin yöntem bilimine değinildikten sonra, sırasıyla
Vodafone ve Turkcell hakkında yapılan online şikâyetler değerlendirme kapsamına alınmıştır. Son
bölümde ise adı geçen GSM operatörlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
3. Araştırma
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı adı geçen web sitesine ilgili GSM operatörleri hakkında yapılan şikâyetleri
incelemektir. İncelemedeki temel amaç şikâyetlerin hangi konularda yoğunlaştığını tespit ederek bu
konuda ne gibi aksiyonlar alınabileceğine yönelik çözüm önerileri getirmektir. İncelemedeki bu temel
amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap bulunmaya çalışılacaktır:
 GSM operatörlerinin kendilerine yapılan online şikâyetlere yaklaşımı nasıldır?
 Siteye yapılan şikâyetlerin konuları nelerdir ve hangi konularda yoğunlaşmaktadır?
 Bahse konu şikâyetlerin ne zaman yapıldığı ve herhangi bir zaman diliminde yoğunlaşma
olup olmadığı?
 Siteye ulaşan şikâyetlerden en fazla okunan ve/veya beğeni toplayan şikâyetlerin neler
olduğu?

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Verinin Toplanması
Bu bağlamda söz konusu çalışmanın yöntemi ise Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri hakkında
yapılan şikâyetleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirmektir. Diğer bir ifadeyle yapılan şikâyetler
incelenip bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği bir şekilde analiz edilip özetlenerek
yorumlanacaktır.
Diğer yandan çalışmanın birinci kısıtı web site ana sayfalarının dinamik yapısı gereği sürekli değişime
uğrayabilmeleri sebebiyle çalışma 2019 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin yapılmıştır.
İkinci kısıtı da adı geçen sitede sadece Turkcell ve Vodafone operatörlerine yönelik yapılan
şikâyetlerin incelenmiş olmasıdır. Bunun yanında söz konusu GSM operatörlerine yapılan online
şikâyetlerin sayısının oldukça fazla olması sebebiyle 1.000 ve üzeri sayıda okunan ve/veya beğeni
toplayan şikâyetler inceleme kapsamına alınmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Çalışmada nicel araştırma yöntemleri arasından, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi
yöntemi “her türlü sözel ve yazılı verilerin araştırma sorununa yönelik daha anlaşılır bir şekilde
sınıflandırılarak, verilerin özetlenmesi içerisinde yer alan değişkenlerin anlamlı hale getirilerek
kategorileştirilmesi “ şeklinde tanımlanabilir (Arık, 1992;119).
Bu bağlamda sikayetvar.com isimli şikâyet sitesindeki Turkcell ve Vodafone’a iletilen şikâyetler, konu
içeriklerine göre kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak kodlanmıştır. Kodlamaların sonuçları
yorumlanmış ve konu ile ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. 2019 yılı Nisan – Mayıs – Haziran aylarına
ilişkin yapılan incelemede Vodafone’a ait 7.717 adet ve Turkcell’e ait 5.288 adet olmak üzere
toplamda 13.005 adet online şikâyet arasından 1.000 ve üzeri sayıda okunan ve/veya beğeni toplayan
şikâyetler inceleme kapsamına alınmıştır.
3.4. Bulgular
3.4.1. Vodafone Hakkında Yapılan Şikâyetlerin İncelenmesi
Uygulanan kodlama sistemi sonucu, 5 temel ve 20 alt kategori oluşturulmuş ve toplamda 903 adet
şikâyet paylaşımına ulaşılmıştır. Bununla birlikte, paylaşılan şikâyet temaları uygun kategoriler
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arasında konumlandırılarak veriler daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. İnceleme sonucunda
elde edilen verilerden oluşan bulgular Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 3. Vodafone hakkında yapılan şikâyetlerin kategori ve alt kategorileri
KATEGORİLER
Sorun
Çözme
Yönlendirme

Toplam
Habersiz İşlemler

Toplam
Hizmet Yetersizliği

Toplam
Haksız Ücretlendirme

ALT KATEGORİLER
/ Kapsama Alanı/Şebeke

Toplam
Genel Toplam

YÜZDE (%)

134

14,84

Cihaz/Kampanya/
70
Promosyon/Aksesuar
İnternet Paket Tarife Başvuru/
37
Değişiklik
241
Fatura Gönderimi/Ücretlendirme 79
İnternet Paket Ücreti
67
Cihaz/Kampanya/
43
Promosyon/Aksesuar
Tarife Değişikliği/Yenileme
33
222
Müşteri Hizmetleri
76
Cihaz/Kampanya/
35
Promosyon/Aksesuar
İnternet Paketi
34
Kasko İşlemleri
15
İstenmeyen Mesaj
6
Devir İşlemleri
4
170
Fatura Gönderimi/Ücretlendirme 117
İnternet Paket Ücreti
Devir İşlemleri

Toplam
Eksik Bilgilendirme

RASTLANMA
SIKLIĞI

Bayi
Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar
Müşteri Hizmetleri
Hat Açma Kapama

7,75
4,10
26,69
8,75
7,42
4,76
3,65
24,58
8,42
3,88
3,77
1,66
0,66
0,44
18,83
12,96

11
9

1,22
1,00

137
51

15,18
5,65

38

4,21

25
19
133
903

2,77
2,1
14,73
%100

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 5 temel kategoriye yer verilmiştir. Bu 5 temel şikâyet kategorisi
içerisinde en fazla şikâyet sayısı (241) ve dolayısıyla en yüksek oranı (%26,69) ile Sorun Çözme /
Yönlendirme olmuştur. Bu kategori altında 3 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Kapsama
Alanı/Şebeke, Cihaz/Kampanya/ Promosyon/Aksesuar ve İnternet Paket Tarife Başvuru/ Değişiklik alt
kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 134 paylaşımla en çok Kapsama
Alanı/Şebeke hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt kategoriler arasında %14,84
oranla en yüksek orana sahiptir. Kapsama Alanı/Şebeke ile ilgili şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan
bazı paylaşımlara rastlanmıştır (Söz konusu siteye yapılan online şikâyetlerden alıntı yapılan
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şikâyetler, içeriğinden herhangi bir eksiklik olmaması adına düzeltme yapılmadan bu çalışmaya aynen
aktarılmıştır.):
‘‘Vodafone Sorununa Artık Son! Ankara'nın merkezinde Vodafone hat çekme sorunu. Sadece
Kızılay ve Çankaya'da tam kapsamlı çekiyor hattınız. Pursaklar'da oturuyorum gerek
akrabalarımın evlerinde gerekse kendi evimde şebeke çekme sorunu yaşıyorum. İnternet
paketim var film izlerken ya da video izlerken uçak moduna alıp tekrardan internetin
çekmesini çalışmak ama 20 Sn. Düzgün çalışıp sonrasında tekrar internetin gitmesi.
İnceleyebilirsiniz şebeke kontrollerinden, evimin tek bir odasında çeken hat Vodafone, uyumak
için gittiğimde şebekeyle irtibatım kesiliyor. Bir de şu ayrıntıyı vermek istiyorum, evim en üst
katta. Öve öve bitiremezsiniz firmanızı da, Pursaklar'da yeterli baz istasyonuz yok anlaşılan.
Peki şimdi ben ne yapacağım, bu duruma son vermek adına kendimin ve eşimin hattını çekim
garantisi veren başka bir operatöre geçeceğim, taahhüdüm olabilirim belki ama umurumda
değil şu an, 2 ay taahhüdüm kalmış cezasını öderim. Etrafımda Vodafone'lu kim varsa hepsini
de caydıracağım bunu bilesiniz.’’
‘‘Vodafone Çekim Kalitesizliği! İstanbul'dan tatil için Ege sahili boyunca ilerlerken
Kuşadası'nda ve Ölüdeniz'de hat bağlantısı kopup yurt dışı şebekesine bağlandı. Bu bağlanma
sonucunda da tarafıma ilave ücret yansıtıldı. Türkiye sınırları içerisinde, Yunan hatlarının daha
iyi çektiği ve haksız kazanç uğruna hattı o operatörlere bağlayan bir operatör.’’
‘‘Vodafone Şebeke Düzgün Çekmiyor! T** T*** müşterisiydim taahhüdüm bitti malum T***
ve T**T**** paketleri kalitesinden dolayı fiyatları pahalı olduğu için Vodafone geçiş yaptım
hayatımda aldığım en kötü karardı. Geçti geçeli bir gün olsun gün yüzü görmedim İzmir'de
şehir merkezinde oturuyorum Gaziemir'de. Ne şebeke düzgün çekiyor ne internetinden verim
alabiliyorum aradım sorunumu söyledim müşteri hizmetleri oturduğum il ilçeyi sordu daha
sonrasında baz istasyonu çalışması var dedi ve 1 hafta boyunca mesaj attılar şebeke
sorununuz inceleniyor diye. Daha sonra şaka gibi yapılan araştırma sonucunda sorunla
karşılaşılmadı diye mesaj geldi. Saçmalığa bakar mısınız Eski bir T** T***müşterisi olarak
gönül rahatlığıyla diyebilirim ki Vodafone pişmanlıktır!’’
‘‘Vodafone Çekmeme Sorunu Ve Hizmet Alamama! Vodafone şebeke çekme sorunu artık
canımıza tak etti Bingöl ilinin Solhan ilçesinde ikamet etmekteyim ve paramla rezil
olmaktayım. kafasına göre şebeke kesiliyor, ya sorunu çözün ya da kullanamadığımız ve
hizmet alamadığımız gün/ay kadar geri ücret ödemesi yapın.’’
‘‘Vodafone İnternet Çekmiyor Aramaz Olsaydım! Ben tam abartmıyorum iki yıldır evde yani
bina içerisinde şebeke çekimi ve internet sorunu yaşıyorum. Bazen az buçuk çektiği için ara
sıra şikâyetimi dile getirdim. Geçici çözüm üretildi hep. Sonuçta bir evde yaşıyoruz, mağarada
değil. Ki çoğu operatör mağarada bile nasıl çeker diye çözüm aradığı bir çağdayken. Ve
Türkiye'nin ücra bir köşesi değil burası. Ankara. Türkiye'nin başkentinde ve teknolojinin her
geçen gün geliştiği bir çağda bu sorunun yaşanması sizce normal mi? Neyse, son 15-20
gündür bu konu iyice can sıkıcı hale gelmeye başladı. Dedim bir daha arayayım bakalım. 1015 gün önce aradım. Bunca yıldır yapılmamış yok bölgede çalışma var Vs. Vs. Hepimizin bildiği
klasik bahaneler. Asıl sorun oda değil.’’
‘‘Vodafone Şebeke Sorunu Var! İzmir' Buca'da oturuyorum. Telefon interneti güzel çekmiyor
hele ki evin içinde hiç çekmiyor. Bu nasıl hizmet ev interneti alalım diye mi yapılıyor diye
düşünüyorum. Yazık eğer böyle giderse hattımı değişeceğim. Bunun düzeltilmesini istiyorum
en kısa zamanda.’’
Şikâyet paylaşımlarında ikinci sırayı %24,58 lik oran ve 222 adet şikâyet sayısıyla Habersiz İşlemler
kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 4 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Fatura
Gönderimi/Ücretlendirme, İnternet Paket Ücreti, Cihaz/Kampanya/ Promosyon/Aksesuar ve Tarife
Değişikliği/Yenileme alt kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 79 paylaşımla en
çok Fatura Gönderimi/Ücretlendirme hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt
kategoriler arasında %8,75 oranla en yüksek orana sahiptir. Fatura Gönderimi/Ücretlendirme ile ilgili
şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan bazı paylaşımlara rastlanmıştır:
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‘‘Vodafone faturalı hatta geçtiğim gün ile başlayan tarafıma bilgilendirme yapılmayan, ne
olduğunu bilmediğim, hiçbir SMS almadığım taa ki fatura aşım tutarı mesajı alana haberimin
olmadığı sözde bir abonelikle karşı karşıyayım. 542 aradım. Tam 7 kez ortalama her görüşme
11 dakika Aboneliğin 7070 servisi olduğunu söylüyorlar 7070’in irtibat numarasını
aradığımdaysa abonelik gözükmediğini söylüyorlar. Tekrar 542” i arıyorum, tekrar uzun uzun
inceledikten sonra 7070'in servisi olduğunu söylüyorlar. Üyelik nasıl gerçekleşmiş dediğimde
ise mesaj ile video linki geldiğini bunu tıkladığım söyleniyor. İşin enteresan tarafı şudur ki
kullandığım telefon tuşlu internet kullanımı olmayan cihaz. Hiçbir ay içerisinde paketimde
olmasına rağmen kullanmadığım kayıtlarda mevcut. Velhasıl 542 müşteri hizmetlerinden son
görüştüğüm bayan dedi ki aboneliklere kapatıyorum hattınızı onayladım. Güncel fatura
tutarına yine 5,49 eklenmiş her gün resimdeki gibi ekleyip çekiyor. Muhatabımız yok. Kim
çekiyor bilgi yok. İtiraz merci yok. İptalini istiyorum ve ilgili aboneliğin hesabıma yansımış
ücretinin fatura tutarından geri düşürülüp iade edilmesini talep ediyorum. Faturalıya
geçtiğime pişman oldum dedirtmeyeceğinizi umut ediyorum. Çözüm bekliyorum.’’
‘‘Vodafone içerik servis ücreti adı altında kimo Plus diye bir içeriğe biz üyelik yapmadığımız
halde üyeymiş gibi faturaya ek fiyat yükselterek insanları mağdur ediyor. İptali için
uğraştığımızda ise hatalı mesaj diyerek kabul etmiyor. Müşteri hizmetlerine bağlanmak zaten
sorun Vodafone Yanımda'ya yönlendiriyor oradan da çözemiyoruz.’’
‘‘Ben hayatta böyle saçmalık görmedim Senelerden beri hattım Vodafone yurt dışına çıktım
bana pasaport tarifesi diye bir şey istemediğim talep etmediğim haberim olmadığı halde
günlük 53 TL'den155 TL fatura geldi hattınız 1 saniye dahi açık olsa ödeyeceksiniz diyorlar
yetkililerle görüşeyim diyorum. Görüşemezsiniz ödeyeceksiniz diyorlar kullanmadığım halde o
ülkenin kartını taktığım halde.’’
‘‘0506433****2 numaralı hattım bilgim dışında faturasız hattan faturalı hatta geçiş
yapılmış kullanıcı kişi ben olmadığım için fark edilmemiş kullanmaya devam etmiş faturası da
bana kesildi sözleşmesiz bu nasıl oluyor anlayamadım bir de üzerine hattı tekrar faturasıza
geçirin dedim 35 TL olan faturam 122.30 TL oldu bunun bana iadesini istiyorum aksi takdirde
üzerime olan bütün Vodafone hatlarımı iptal edeceğim.’’
‘‘Vodafone Benim Onayım Olmadan Faturalıya Geçiş Yapıyor 25 Haziran 2019 tarihinde
güya mesaj yollamışlar biz kabul etmişiz yalanı ile Gani L tarifesinde olan kontörlü hattımı
kendi kafalarına göre 45 liralık uygun 2 adı altında faturalı bir tarifeye geçirmişler. Müşteri
hizmetleri ile görüştüm. Resmen milleti mağdur etmeye çalışıp mağdur ediyorlar. Sözde 1
hafta içinde arayıp işlemi iptal edeceklerini söylediler. Ama şu anada kadar arayan soran yok.
En kısa sürede eski tarifeme dönmek istiyorum. Aksi halde Tüketici Mahkemesi'ne
başvuracağım. Konunun en kısa sürede çözüme ulaşmasını istiyorum saygılarımla.’’
Şikâyet paylaşımlarında üçüncü sırayı %18,83 lik oran ve 170 adet şikâyet sayısıyla Hizmet Yetersizliği
kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 6 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Müşteri Hizmetleri,
Cihaz/Kampanya/ Promosyon/Aksesuar, İnternet Paketi, Kasko İşlemleri, İstenmeyen Mesaj ve Devir
İşlemleri alt kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 76 paylaşımla en çok Müşteri
Hizmetleri hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt kategoriler arasında %8,42
oranla en yüksek orana sahiptir. Müşteri Hizmetleri ile ilgili şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan bazı
paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Vodafone Müşteri Temsilcileri Bana Yardımcı Olmuyor! 17.05.19 online faturalı hat
başvurusundan bulundum. Uyumlu 6 GB paketi. 18.05.19 hat kurye ile geldi. Hat geldikten
sonra uyumlu 6 GB Koç Ailem tarifesinden yararlanmak için Koç Ailem şifresi aldım ve beni
arayan 0850*** ne olduğu belirsiz taşeron bir bayi herhalde her neyse şifreyi verdim.
Telefondaki arkadaş ilk önce uyumlu 6 GB paketin bu tarifede olmadığını söyledi ve Red 8 GB'
ye yönlendirmeye çalıştı. Daha sonra Vodafone müşteri hizmetlerini (542' li olan) aradım.
Onlar uyumlu 6 GB Koç Ailem tarifesinde olduğunu yararlanmak ve hattı açmak için en yakın
bayiye gitmemi söylediler. Bunun üzerine ilk önce 0850***taşeron bayiyi aradım ve ilk talebi
tekrar yeniledim, karşı taraf yine uyumlu 6' nın Koç Ailem' de yer almadığını söyleyince Genel
282

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
müdürlük ve Koç Ailem müşteri hizmetleri ile görüştüğümü söyledim. Karşı taraf duraksadı ve
ya bizim yetkimiz yok dedi. Paket gözüküyor dedi ama biz yapamıyoruz. Sonra en yakın bayiye
gittim bayide bizim yetkimiz yok yapıyoruz dediler. Bu süre zarfında Vodafone genel müşteri
hizmetleri (542' li olan) hiç yardım göstermedi sağa sola yönlendiriyor. Hattı göndermeye
gelince ertesi gün kapında ama indirimli tarife talep edince yardımcı olmuyorlar. Şu an hattım
hala kapalı ve ciddi anlamda mağdur oldum. Hat iptal için cayma bedeli diyorlar daha hat
açılmamış.’’
‘‘Ben bu kadar alakasız bu denli müşterilerini yalanlarla başından atan bir şirket daha
görmedim. Yahu ben en az 8 senedir Vodafone müşterisiyim. Son bir senedir hattımı faturalıya
aldım bütün ödemelerim sıkıntısız bankayla ya da herhangi bir kurumla aramda alacak
verecek davası yok. Ama benim puanımı sürekli düşürüyorlar. 2000 küsur puanım başlangıç
puanına düştü ve çıkmıyor. Yaptığım bütün şikâyetlerde bir problemin görünmediğini
söylediler ama halen değişen bir şey yok. Bir cihaz alacaktım 3 ay be 3 aydır Bir tane ufak
problemimi çözmek için müşteri hizmetlerinizi arıyorum hepsi konuyu anladığını gerekli
yerlere gerekli kayıtları bıraktıklarını tarafıma üç gün içinde ya kendilerinin ya da başka bir
yetkilinin dönüş yapacağını söylüyor ama nafile 3 aydır tek bir dönüş almadım hep ben
aradım 4 adet şikâyet kaydı bırakmama rağmen halen aynı problemi yaşıyorum. Yazık beni
mağdur ettiniz başkası da olmasın diye yazıyorum. Hattımı başka bir operatöre taşıyacağım.
Aynı şekilde ailem ve çevremdekiler içinde aynı şeyi yapacağım. En azından başka bir
mağduriyet yaşamayız.’’
‘‘Vodafone Personelinin Dediklerinin Hepsi Gerçek Dışı! Vodafone firmasından BJK9 paketi
kullanmaktaydım. 21.05.19'da yanlışlıkla 1903 'e kısa mesaj olarak BJK5 yazıp yolladım.
Hemen fark edip müşteri hizmetini aradım saat 19:29 da. Telefon da E** bey vardı ona bunu
yanlışlıkla yaptığımı BJK5 iptal edin bari 5 TL yansıdı. Onu iptal edelim BJK9 için iptal talebi
alındı denilmişti. BJK9 devam etsin dedim. Bana BJK5 paketini iptal ettiğini ve BJK9 'un devam
edeceğini belirtti Ama öyle olmadı bana fazladan 14 TL ücret yansımış oldu. Ben bu ücreti
kabul etmemekteyim. E** bey bana ne dediyse o olmalıydı. Suç müşteri temsilcinizdeyse
ondan kesin ücreti, aksi takdirde Tüketici Hakem Heyeti'ne yazı yazacağım.’’
‘‘Vodafone'un çalışan 3 esnaf paketine 24 ay taahhüt karşılığı geçtim. Bir yıl sonra müşteri
hizmetlerinden arandım ve ticari hatlarda taahhüt süresinin 12 aydan fazla olamayacağını
söyleyip beni başka bir tarifeye geçmeye ikna ettiler. Sonradan 24 ay taahhüdün olduğunu ve
beni arayanın beni aldattığını öğrendim ve gerekli yerlere müracaatımı yaptım fakat sonuç
değişmedi. Ben hem eski tarifemden oldum (daha 1 yıl varken) hem de daha düşük bir pakete
geçirildim. Ben aldatıldığımla kaldım.’’
Şikâyet paylaşımlarında dördüncü sırayı %15,18 lik oran ve 137 adet şikâyet sayısıyla Haksız
Ücretlendirme kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 3 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Fatura
Gönderimi/Ücretlendirme, İnternet Paket Ücreti ve Devir İşlemleri alt kategorileri ön plana
çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 117 paylaşımla en çok Fatura Gönderimi/Ücretlendirme
hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt kategoriler arasında %12,96 oranla en
yüksek orana sahiptir. Fatura Gönderimi/Ücretlendirme ile ilgili şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan
bazı paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Ben Vodafone Yanımda uygulamasından internetimi takip ediyordum. Son 100 MB kaldı
internetin bana 14,50 TL faturaya eklediler ya Vodafone yanımdada bir sıkıntı var ya da kasıt
var. Faturamın yenilenmesine de yarım saat vardı. Şikâyetinin incelenip paranın iade
edilmesini istiyorum. Lütfen bu konuyla ilgilenin.’’
‘‘2018 Temmuz ayında Vodafone hattı üzerinden 2 adet Samsun S7 Pro telefon aldım ve
bugüne kadarki süreçte 5 ay 1 faturayı gecikmeli ödedim. 18.04.2019 tarihinde müşteri
hizmetlerinden aradılar ve gecikmede olan 270 TL faturayı hemen ödememi aksi halde hattın
kapatılıp cezalı şekilde ödeme çıkacağını söylediler. Bende hemen o günü 270 TL gecikmede
olan faturayı ödedim. Fakat yeni fatura kesilmiş ve tüm bedel 3.624 TL olarak yansıtılmış.
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Bunu 1 kerede ödemem imkansız ayrıca gecikmede olan fatura ödemem rağmen yeni
faturada nasıl tüm bedel yansıtılıyor.’’
‘‘Elimize resmi bir tebligat geçmeden cezaevinde olan hat kullanıcısını 3 geçmiş hemen
avukata vermişler. 240 TL olan fatura bedeline şu an 1200 TL para istiyorlar. Mahkum olan
birisine yapılır mı bu Allah'tan korkun. 240 TL fatura bedelinin avukata verilip 1200 TL olması
hak mıdır?’’
‘‘Vodafone Faturama İlave 234 TL Eklemiş! 26 Nisan'da internet kotamı doldurdum. Kotamı
doldurduktan sonra 6 TL'ye 500 MB ilave internet verdiler ancak ay sonunda 282 TL fatura
geldi. Müşteri hizmetleri ile 06.05.2019 tarihinde konuşmamıza istinaden 2 saat içerisinde 19
GB internet harcadığımı belirttiler. Vodafone Yanımda uygulamasına girdiğimde ise nisan ayı
itibariyle kota aşımım olmadığı açıkça görülmektedir. Gariptir ki internette hangi sitelere giriş
yaptığımda görülemiyormuş! Haksız elde edilmeye çalışılan bu tutarın iptalini rica ederim.’’
‘‘Vodafone Haksız Ücret Kesintileri Yapıyor! Resimde görüldüğü üzere güncel faturamın
görüntülendiği ilk dakikadan itibaren her ay olmak üzere tarife dışı kullanım ücreti servis
ücreti vb. Vodafone olayı benim için bitmiştir.’’
‘‘Vodafone'nin Cayma Bedeli Hakkında Yanıltması! Vodafone faturasız iken beni müşteri
hizmetleri aradı faturalı olursanız isteseniz zan çıkabilirsiniz cayma bedeli kesilmeyecektir
caydığım için bana cayma bedeli ve fatura bedeli 56.60 TL kestiler. Daha önce de Vodafone
şikâyette bulundum Vodafone şebekesi ile evimde çekmiyor diye, bazı alanlarda çekmiyor
diye, müşteri hizmetleri sorunu çözmeye çalışıyoruz diye beni bilgilendirdiler ama sorun
çözülmedi, hat arızalı olabilir değiştirin dediler değiştirdim sorun yine aynı. İnternete bile
giremiyordum, en son çok sinirlendim kimse yardımcı olmuyor diye hattımı değiştirdim, cayma
bedeli benden alamazsınız çünkü hizmetiniz hiç güzel değil yardımcı olmadınız bana
gönderdiğiniz mesajlar duruyor, Tüketici Mahkemesi'ne şikâyet ederim.’’
Şikâyet paylaşımlarında son sırayı %14,73 lik oran ve 133 adet şikâyet sayısıyla Eksik Bilgilendirme
kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 4 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Bayi, Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar, Müşteri Hizmetleri ve Hat Açma Kapama alt kategorileri ön plana çıkmaktadır.
Alt kategoriler arasında 51 paylaşımla en çok Bayi hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu
şikâyetler, alt kategoriler arasında %12,96 oranla en yüksek orana sahiptir. Bayi ile ilgili şikâyetlerle
alakalı aşağıda yer alan bazı paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Vodafone Saka İletişim Personel Fiyaskosu! Pendik'te bulunan saka iletişim Vodafone
bayisi evrakta usulsüzlük yapmaktadır. Müşteri hizmetlerinden aldığım evde interneti bilgim
dışında ıslak imzam taklit edilerek bana gelmesi gereken sözleşmeyi kendi tabirleriyle işi
hızlandırmak için kendileri atmışlardır. Eğitimsiz ve bilgisiz müşteri hizmetlerine 15 gündür
bayiye gitmediğimi ve herhangi bir sözleşme imzalamadığımı anlatmaya çalışıyorum. Birkaç
kez kendi ıslak imzamı faks ve mail yoluyla gönderip bana ait olmadığını kontrol edilmesini
talep etmeme rağmen hala herhangi bir dönüş yapılmamıştır. Aboneliği iptal ettirdim. Ve
bana çıkardıkları 280 TL fatura bedelini ödemeyi reddediyorum. Gerekli yasal hakkımın
takipçisi olacağım. Pendik saka iletişim Vodafone bayisi M*** G*** adlı şahıs yaptığı şeyi
itiraf etmiştir.’’
‘‘Vodafone Kocaeli Karamürsel bayiinden akıllı çocuk saati aldım. İlk aldığım saati yenisi ve
farklı modeli ile değiştirdiler. Verdikleri 2. saatte de şarj problemi yaşadım ve ikinci saati iade
almıyorlar. Ayrıca Vodafone Karamürsel bayisinin yetkilisi ağız dolu hakaret ediyor,
dükkanında ses duyulmasın diye de kapısını kapatıyor hakaretlerini yaparken. Vodafone
yetkili merkezi 542 'de durumu çözmüyor, bayinin yaptığı yalan beyanı bana açıklıyor.
Türkiye'nin kurumsal diye güvendiğimiz şirketinden gördüğüm muameleler bunlar. Ben aldım
durum bu.’’
‘‘1 yıldan fazla süredir Vodafone abonesiyim 6 ay sonra cihaz aldım. Cihaz taksitlerim bitti
ödemelerimi düzenli yaptım ama bugün Vodafone bayisine gittim, 350 puanım varmış cihaz
alınamayacağını söylediler. Şimdi soruyorum cihaz puanımı neye göre belirliyorsunuz, bu konu
hakkında bana geri dönüş yapılıp bilgi verilmesini talep ediyorum.’’
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‘‘Ben bu Vodafone kadar beceriksiz bir firma daha görmedim. Adamlar o kadar umursamaz
ki Eskişehir'de bayileri kafasına göre insanların üzerine hat açıyor Vodafone'a şikâyet
ediyorum haklısınız ödeme yükümlülüğünüz yok diye cevap veriyorlar ama o hatlardan
kaynaklı borçları silmiyorlar 2 gün sonra icraya veriyorlar. Aaaa pardon unutmuşuz diyecekler
utanmasalar zaten müşteri temsilcileri tamamen bu kadar saçma sapan işler yaparak siz nasıl
kurumsallıktan bahsediyorsunuz anlamıyorum.’’
‘‘Vodafone dan 541212** numaralı oğlumun akıllı saati için hat aldık. Bayideki eleman
eşimin kimlik bilgilerini almadığı için eksik evrak nedeniyle hattı kapatmışlar. Bizlik bir hata
olmadığı halde hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Oğlum saatini kullanamıyor ve ben oğlumu
takip edemiyorum. Vodafone bayiye gittiğimizde 95 TL ödeyip hattı geri alabilirsiniz denildi
bizim hatamız olmadığı halde bu ücreti vermek zoruma gidiyor. Bana bu konuda yardımcı
olursanız sevinirim.’’
‘‘Vodafone Bayi Hatasını Bana Fatura Ediyor! Geçtiğimiz aylarda bayi hatasından dolayı
abonelik geçişimde sorun olmuştu. Bu konuyu telefonla bir buçuk ay süren görüşmeler
sonucunda çözmüştük ve geçişten kaynaklanan mükerrer faturaları ve cayma bedeli
faturalarını Vodafone BİMER'e ve CİMER'e yaptığım şikâyetler sonucunda kabul etmişti ve
konu kapanmıştı. Şimdi de o dönemde bayinin yaptığı hatayı bana 30 lira fatura ederek acısını
çıkarmaya çalışıyor Vodafone. Kardeşim kaç para istiyorsunuz benden yanıltmaya bıkmadınız
mı? Peşin peşin söyleyin bana benden ne istiyorsunuz? Kaç para alınca bitecek bu? İşim
gücüm var sizlerle mi uğraşacağım her gün saatlerce telefonda? Yeter artık yıldırdınız beni.’’
3.4.2. Turkcell Hakkında Yapılan Şikâyetlerin İncelenmesi
Uygulanan kodlama sistemi sonucu, 5 temel ve 20 alt kategori oluşturulmuş ve toplamda 550 adet
şikâyet paylaşımına ulaşılmıştır. Bununla birlikte, paylaşılan şikâyet temaları uygun kategoriler
arasında konumlandırılarak veriler daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. İnceleme sonucunda
elde edilen verilerden oluşan bulgular Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 4. Turkcell Hakkında Yapılan Şikâyetlerin Kategori Ve Alt Kategorileri
KATEGORİLER

ALT KATEGORİLER

Hizmet Yetersizliği

Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar
Müşteri Hizmetleri
İnternet Paketi
Kasko İşlemleri
İstenmeyen Mesaj
Devir İşlemleri

Toplam
Sorun Çözme / Yönlendirme

Toplam
Habersiz İşlemler

Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar
İnternet Paket Tarife
Değişiklik
Kapsama Alanı/Şebeke

Başvuru/

Fatura Gönderimi/Ücretlendirme
Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar
İnternet Paketi
Tarife Değişikliği/Yenileme

RASTLANMA
SIKLIĞI

YÜZDE (%)

48

8,73

38
31
26
10
7
160

6,91
5,64
4,73
1,82
1,27
29,09

57

10,36

33

6,00

28
118
64

5,09
21,45
11,64

27

4,91

13
9

2,36
1,64
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Toplam
Haksız Ücretlendirme

Fatura Gönderimi/Ücretlendirme
İnternet Paket Ücreti
Devir İşlemleri

Toplam
Eksik Bilgilendirme

Toplam
Genel Toplam

Bayi
Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar
Müşteri Hizmetleri
Hat Açma Kapama

113

20,55

68

12,36

12
5
85
26

2,18
0,91
15,45
4,73

20

3,64

18
10

3,27
1,82

74
550

13,45
%100

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 5 temel kategoriye yer verilmiştir. Bu 5 temel şikâyet kategorisi
içerisinde en fazla şikâyet sayısı (160) ve dolayısıyla en yüksek oranı (%29,09) ile Hizmet Yetersizliği
olmuştur.
Bu
kategori
altında
6
adet
alt
kategoriye
yer
verilmiştir.
Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar, Müşteri Hizmetleri, İnternet Paketi, Kasko İşlemleri,
İstenmeyen Mesaj ve Devir İşlemleri alt kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 48
paylaşımla en çok, Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan
bu şikâyetler, alt kategoriler arasında %8,73 oranla en yüksek orana sahiptir.
Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar ile ilgili şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan bazı paylaşımlara
rastlanmıştır:
‘‘Turkcell Yirmi Günü Geçti Cihazı Teslim Etmedi! Wiky Watch 3 Plus pembe akıllı saat aldım
konum hatası nedeniyle garanti kapsamında Turkcell Genpa şirketine yolladı Genpa servisten
gelen mesajlar "45**215 servis numaralı ürününüz 06/05/2019 tarihinde gönderilmiştir.
Yurtiçi Kargo gönderi kodu 305179332762'dir, https://www.yurticikargo.com/tr/onlineservisler/gonderi-sorgula numaralı cihazınız Anday İletişim isimli TİM'de teslime hazırdır. Sizi
bayimize bekliyoruz" diye mesaj geldi bende TİM'e gittim orada yok dediler, müşteri
temsilcisini aradım yardımcı olamadı şu anda 20 iş gününü aştı cihaz teslim edilmedi şimdi ne
yapayım resmi kanallara başvurayım mı yoksa Turkcell?’’
‘‘Turkcell mobil imza aktivasyonu için 4 adet Turkcell İletişim Merkezi, 1 adet kurumsal
çözüm merkezi derdimize derman olamadı. 15 adet Superbox'unu kullandığım, ayrıca Radio
Link Metro Ethernet sahibi olduğumuz Turkcell bilgisiz personellerle dolu, TİM'lerinde basit bir
mobil imza aktivasyonu için bizi süründürüyor. Kurumsal olarak bunun elbette bir yansıması
olacak.’’
 ‘‘Hatay İskenderun Turkcell Servet İletişim mağazanızdan 03 06 2017'de Lenovo P2A42
modelini kaskolu olarak satın aldım. Telefonda bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı bende
garanti sürecinde cihazımı 18 02 2019'da kargoyla Genpa firmasına gönderdim 24 gün orada
kaldıktan sonra servisten de mesaj gelmedi kendi tarafımdan arayarak cihazın değişim
belgesinin çıktığını öğrendim. Belge tarafıma 14.03.2019 tarihinde ulaştı. Değişim belgesiyle
aynı gün içerisinde cihazı satın almış olduğum Hatay İskenderun Turkcell Servet İletişim
mağazasına giderek yetkili birine evrakı gösterip yasal işlem olan cihaz ücretinin hesabıma
yatması kendilerine söyledim ilk başlarda 1 hafta içerisinde telefon ücretinin benim tarafıma
yatıracağı söylendi. 1 hafta geçtikten sonra bu seferde Lenovo firmasının Türkiye'de
kapandığını üstüne firma kapandığından dolayı ücretin 3 ay ile 6 aya süresinde hesabıma
geçebileceği söylendi. Bunun üzerine Lenovo firmasını arayıp firmanın Türkiye'de halen
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faaliyette olduğu ve bu sürecin 20 gün içerisinde sonuçlanması gerektiği söylendi ve halen
değişim hakkı olan telefonun taksitini ödüyorum bu durumdan şikâyetçiyim.’’
‘‘Turkcell Şengüller bayisinden Huawei p30 Pro cihazı aldım. Almadan önce sorduğumda
bayide çalışan arkadaşlar gayet güzel ürün olduğunu ve aldığımda 1 hafta içerisinde indirim
kodu geleceğini ve bu şekilde kodu Turkcell.com.tr üzerinden kodu kullanarak ücretsiz Huawei
watch gt alabileceğimi söylediler ki, Turkcell' in kendi sitesinde de yazıyordu bu kısım. Tam bir
hafta dolmadan kod gelmediği için Turkcell müşteri hizmetlerini arayıp kodun gelmediğini
belirttiğimde 1 hafta içerisinde gelecek süre dolmadan mutlaka gelir dediler. Tekrar arayıp
durumu anlattığımda da herhangi bir yardım edebilen olmuyor, sistemle alakalı denip
geçiştiriyorsunuz müşterinizi. Kontratım bitiyor ve yenilemeyi düşünmüyorum bu
ilgisizliğinizden sonra. Keşke sözünüzün arkasında durup 1 hafta içerisinde kodu yollasaydınız.
Konuyla ilgili bir telafi ve bir an önce kodun gönderilmesini talep ediyorum!’’
‘‘Şirketinizin kurumsal müşterisiyim 9 adet Arvento cihaz kullanıyorum. Cihazlarımda sizin
hatlarınız mevcut uzun süredir Turkcell hatları kullanıyorum. Müşteri temsilcimiz bizi aradı
beyefendi hatların taahhüdü bitmiştir biz size yeni hat verelim Arvento cihazlar için da ta ya
da ses hattı istemedim Arvento cihaz uyumlu hat istedim fakat gelen arkadaş bana 7 adet
data hattı verdi. Ben bu hatları cihazlara yani Arvento cihazına taktım çalışmadı. O arkada a
söyledim ismi M*** 053**** numarası da abi bu hatları cihaz görmüyor dedim. O ben
halledeceğim hatları Arvento' ya uyumlu yapacağım dedi. 20 gün de zorla telefonla
aramalarıma rağmen gelmedi (arama kayıtlarım ve açmadığının ve mesajlarımın şirketinizde
kayıtları mevcuttur) 20 gün sonrada ölmüyor yapamadım hatları iptal edelim sen eski hatları
kullan dedi. Ben adliyeye ve Tüketici Hakem Heyeti'ne bugün 25.04.2019 mesai saatlerde
çözüme ulaşılmaz ise şikâyetimi gerekli mercilere yapacağım.’’
Şikâyet paylaşımlarında ikinci sırayı %21,45 lik oran ve 118 adet şikâyet sayısıyla Sorun Çözme /
Yönlendirme kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 3 adet alt kategoriye yer verilmiştir.
Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar, İnternet Paket Tarife Başvuru/ Değişiklik ve Kapsama
Alanı/Şebeke alt kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 57 paylaşımla en çok,
Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt
kategoriler arasında %10,36 oranla en yüksek orana sahiptir. Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar
ile ilgili şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan bazı paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Yurt dışından aldığım Samsung Galaxy s9+ cihazım işe 4.5G ve volte özelliğini
kullanamıyorum. Önceki operatöründe böyle bir problem yaşamamışken Turkcell bana
cihazımın 4.5G uyumsuz olduğunu ve volte desteklemediğini söylüyor 532 ile görüştüğümde
bana cihazınızda farklı bir IMEI olduğunu ve hiçbir şey yapamayacaklarını böyle kullanmaya
devam edeceğimi söylediler. Oysa ki cihazımın hiçbir yasa dışı işlem yapılmadan pasaport
kaydı yaptırılmıştır. Büyük umutlarla aldığım telefonumda bana hayal kırıklıkları yaşattığınız
için teşekkürler?’’
 ‘‘Turkcell İstenilen Servisleri Aktif Etmiyor... 5347***197 numaralı Turkcell müşterisiyim.
Xiaomi Mi 8 cihaz kullanmaktayım. Ürün listesinde cihazı bulamadığı için Vowifi ve volte
ayarlarını ısrarla aktif etmiyorlar. Ücretsiz bir servisin aktif edilmesi bu kadar sancılı olmamalı.
Cihaz desteklemese zaten servisin aktif edilmesini neden talep edelim? Aynı şekilde cihaz
desteği yoksa Turkcell tarafından servisin açılması Turkcell'e bir şey kaybettirmeyecektir. Sim
kartımı başka bir cihaza takıp ilgili SMS'i attığım zaman servis aktif oluyor ve Turkcell'in
önerisi de aynı şekilde fakat bu kadar gereksiz bir seçenek ile neden uğraştırdıkları hakkında
en ufak bir mantıklı fikir canlanmıyor aklımda. Müşteri hizmetlerinin ilettiği bilgiye göre
"görüntülü konuşma" servisim de aktif fakat Dijital Operatör uygulaması üzerinden kontrol
ettiğimde pasif olarak gözükmekte. Hatayı ekte sunuyorum. Vowifi, volte ve görüntülü arama
servislerimin aktif olmasını istiyorum.Ve artık lütfen anlamsız tavsiyelerde bulunmak yerine 3
servisi kolaylıkla aktif edin.’’
‘‘Turkcell'den kesinlikle cihaz alıp kasko yaptırmayın Turkcell her konuda insanları mağdur
ettiği gibi kasko yaparak insanları yanıltıyor. Mağdur ediyor mağdur olmayım diye servise
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Genpa'ya cihazımı götürdüm neymiş alazmış nasıl alacaksın aldığım bayiye götür Turkcell
tamam o merkeze gönderecekmiş merkezden kabul edecekmiş bu süre ne kadar servise
kabulü 2 hafta servis teslimi 40 gün telefonsuz ne yapmaz 40 gün ne bir yersen ye bir fatura
gönderecek telefon yok ne faturası. Turkcell'den cihaz almayı sonuç kaskolu telefonu
cebimden para harcayıp yaptırdım kesinlikle cihaz almam.’’
‘‘Turkcell 128 k sim kart sorunu yaşamaktayım. Mobil imza başvurusu için iki ayrı bayiye
gittim. İki ayrı bayiden denemiş olduğumuz sim kartta çalışmıyor. Sorunun telefonda
olduğunu söylüyorlar ama diğer Turkcell hatlı telefonumda kullandığım 128 k sim kart bu
telefonda da çalışıyor. Telefon LG G6, defalarca müşteri hizmetlerini aradım kimse sorunu
çözemiyor. Mobil imza kullanamıyorum.’’
‘‘Turkcell 'den aldığım ürün bozuk çıktı ve saçmalığa bakın ki bu adamlar benim ürünümü
garantiye vermek yerine bayide tutuyorlar ve üstelik ben ben her hafta düzenli olarak
gidiyorum daha gelmedi garantide diyorlar. Bakıyorum orada bir ürün benimkinin aynısı o mu
ki filan içimden de geçiriyorum koskocaman Turkcell böyle bir şey yapmaz geldiyse geldi der
diyorum neyse bir buçuk ay oldu kardeşim ama ürün yok en sonunda sinirlendim her yeri
aradım sonunda açtılar (bana arayacağız dediler 3-5 defa ama bir kez bile dönmediler tek
yetkili varmış ne saçma) ürün garantiye gitmemiş kabul etmemiş garanti. Denildi nasıl olur
dedim size verdim oluyor mu bu böyle filan kusura bakmasın arkadaş ama resmen azarladım.
Neyse bu ürünler garantiye gitmemiş nasıl oluyor ben hâlâ anlamıyorum ve Turkcell beni
arayacaktı kaç defa şikâyet yazdım geri dönmedi ben artık dilekçe yazacağım bu konu
hakkında bilginiz olsun artık son şansınız.’’
Şikâyet paylaşımlarında üçüncü sırayı %20,55 lik oran ve 113 adet şikâyet sayısıyla Habersiz İşlemler
kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 4 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Fatura
Gönderimi/Ücretlendirme, Cihaz/Kampanya/Promosyon/Aksesuar, İnternet Paketi ve Tarife
Değişikliği/Yenileme alt kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt kategoriler arasında 64 paylaşımla en
çok Fatura Gönderimi/Ücretlendirme hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt
kategoriler arasında %11,64 oranla en yüksek orana sahiptir. Fatura Gönderimi/Ücretlendirme ile ilgili
şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan bazı paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Babam 1996 yılından beri kullandığı hattı için faturaların yüksek gelmesinden dolayı
yaklaşık 3 ay önce Turkcell müşteri hizmetlerine gitti. Çalışan, babamın yaşının da fazla
olmasını fırsat bilerek kendisine genç birisini getirirse genç tarifeye geçireceğini, hem de
ücretsiz olarak kulaklık vereceğini söyledi. Nasıl ücretsiz olacağını sorduğunda ise kulaklık
bedelinin sarı kutudaki puanlarından alınacağını ekstra hiçbir ücret ödemeyeceğini söyledi.
Faturası ise her şey dahil aylık 49 TL olacağını özellikle belirtti. Babam yaşının ve Turkcell
çalışanının yanıltmaya yönelik davranışından dolayı bütün her şeyi kabul etti. Şu anda
faturasına 24 ay taahhütlü olacak şekilde her ay cihaz ücreti, ilk faturada cihaz kredi ücreti
vs... En düşük 73 TL en fazla 91 TL fatura gelmektedir. Sırf Turkcell çalışanının prim almak
adına 68 yaşındaki tabiri caizse ihtiyar birisini böyle yanıltıp kandırması kabul edilebilir bir şey
değildir.’’
‘‘Eşimin hattını geçen sene Turkcell'e taşıdık tarifemiz 25 TL idi biz her ay 30 TL yükledik bu
süre (bir yıl) zarfında telsiz kullanım ücreti kesmedi bu arada hattım faturasız. Ardından başka
operatöre geçiş yaptım bir baktım mesaj Turkcell'den devlete ödenen 27.49 TL ilgili operatöre
bildirilmiştir. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum ve bunun yanlış ve tarafıma herhangi bir
bilgi verilmeden yapılmasını etik bulmuyorum. Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum.’’
‘‘Turkcell'in Fatura Ücretlendirmesi! Turkcell hattı aldım ve 35 TL'ye ücretlendirileceği
belirtilen Lifecell Fırsat 5 GB paket aldım. Ancak fatura 104 TL geldi. Fatura detayına
baktığımda içeriğinde aşağıdaki ücretlendirmelerin olduğunu gördüm. -21,86 TL (Alo Avrupa
Paketi) Söz konusu paketin nasıl tanımlandığını sorduğumda bayiden tanımlandığı belirtildi.
Bayi nasıl tanımlıyor dedim. Sözlü beyanınıza göre dediler. Benden imza veya SMS onay
almadan nasıl yapılıyor o zaman her bayii istediği gibi yapar nasıl oluyor bu? Ayrıca hangi
bayi yapmış dediğimde bayi ismi veremiyoruz dendi! Kim yapmış belli değil! Belli olsa da bayi
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ismi bana verilmiyor! Sözlü onayla iş yapılıyor! Nasıl oluyor bu! -19 TL (Akıllı Fatura TL Paketi)
Paket aşımı olduğunda tanımlanıyor dendi. Bir kere ben paket aşımı yaşamış mıyım diyorum
hayır yaşamamışsınız o zaman neden tanımlanıyor ki ben böyle bir onay vermedim diyorum
nasıl onaylandı bu diyorum. Siz aranmışsınız diyor. Ben aranmadım. Arandı isem ses kaydını
gönderin diyorum. Gönderemeyiz! -2,99 TL (Cep Açık) Ne olduğunu bilmiyorum nasıl
tanımlanmış Turkcell de bilmiyor. -2,73 TL (Ekonomik Avrupa 30 Paketi) Ne olduğunu
bilmiyorum nasıl tanımlanmış bilmiyorum ben hiç kullanmadım diyorum cevap yok. Kim
tanımlamış nasıl tanımlanmış soruyorum cevap yok! -1,79 TL (Avantaj Full TV ++++) Bu nedir
diyorum TV ++++ izlemek için kim tanımladı siz tanımlamışsınız deniyor tamam SMS ile
tanımladı isem SMS detayı gönderin ses ile tanımladı isem ses gönderin olmaz gönderemeyiz!
-9,9 TL (Turkcell TV + Servisi) Buna bir de taahhüt vermişim ben 12 ay iptal edersem 50 küsur
TL ödeyecekmişim. Ben nasıl teyit vermişim bunu da istiyorum ses veya SMS onayımı yazılı
olarak! -5,99 TL (Lifebox 50 GB) Bunu da ben tanımlamışım. Ben bilemedim. Ben nasıl
onaylamışım. Onaylamadım. Onayladıysam nasıl onayladığıma dair yazılı cevap istiyorum.
Yukarıdaki tüm fatura detaylarımda belirttiğim fazladan alınan paraların iadesini istiyorum.
İade edilmiyorsa ne zaman ve nasıl (SMS veya telefon ses kaydı) onayladıysam belgesini ses
dokümanını istiyorum.’’
‘‘Turkcell'in Faturalı Hat Oyunu! Bir ay kadar önce üç adet Turkcell hattı kamusal faturalı
hatta çevirdim. Bana aylık ödemem gereken tutarın 29 TL olacağı belirtilmesine rağmen
hattın bir tanesine 59 diğerine 60 TL fatura geldi. Bunun hemen düzeltilmesini istiyorum aksi
halde hem şikâyetçi olacağım hem de hatlarımı iptal edeceğim.’’
Şikâyet paylaşımlarında dördüncü sırayı %15,45 lik oran ve 85 adet şikâyet sayısıyla Haksız
Ücretlendirme kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 3 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Fatura
Gönderimi/Ücretlendirme, İnternet Paketi ve Devir İşlemleri alt kategorileri ön plana çıkmaktadır. Alt
kategoriler arasında 68 paylaşımla en çok Fatura Gönderimi/Ücretlendirme hakkında şikâyet
paylaşılmıştır. Paylaşılan bu şikâyetler, alt kategoriler arasında %12,36 oranla en yüksek orana
sahiptir. Fatura Gönderimi/Ücretlendirme ile ilgili şikâyetlerle alakalı aşağıda yer alan bazı
paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Turkcell Haksız Taahhüt Bedeli Aldı! Turkcell bir süre önce arayıp taahhüt süremin
azaldığını yeni tarife için taahhüt yapmazsam süre sonunda zamlı fatura ödeyeceğimi bildirdi.
Çalışma ortamı kargaşası şartlarında bana yeni tarife önerisi sunup 10 gün sonra başlayacak
tarife için telefonda onay istedi. Bende anlatılanlara aldanıp onay verdiğimi söyledim.
Sonrasında paket ile ilgili olarak yaptığım anlaşmada TV Plus paketinde mevcut kullandığım
duruma göre değil ucuz versiyonunun geçerli olduğunu öğrendim. Dün müşteri hizmetlerine
yaptığım başvuruda,10 gün sonra devreye girecek kullanmadığım yeni paketin taahhüt
süresini iptal edemeyeceğimi, iptal edersem 71 lira ceza ve masraflarıyla beraber 110 lira
para ödemem gerektiğini söylediler. 20 yıllık kesintisiz faturalı Turkcell müşterisi olarak bu
durumu protesto ediyorum. En kısa zamanda başlamadığım turbo midi paket tarifesi taahhüt
onayının kaldırılmasını istiyorum.’’
‘‘Turkcell Haksız Borç Çıkardı! Turkcell faturalı hattımın birkaç dönem ödemediğim
faturaları ve avukat masrafıyla 2018 sonlarında 2.000 TL'ye yakın bir miktar ödeyerek
hattımın borcunu kapattım ve hattımı kırdım attım. Aradan 4 ay geçti ve eşimin telefonuna
bir mesaj geldi. Falan filan numaralı hat için 4 aylık 300 TL borcunuz var. Şaka mısınız
kardeşim? Hayır bir de borç şu şekilde; hattım tekrar açılmış borcu ödeyince ama sözleşmesiz
fiyattan. Bana söylediniz mi dediğimde sözleşmede var diyorsunuz. Haksızlığın belgeli hali bu.
Benden kullanmadığım dakikanın, internetin, SMS'in parasını istiyorsunuz. Ödemiyorum
borcu. Gönderin icrayı avukatı ödemeyeceğim. Tekrar söyleyeyim beni bir daha aramayın,
ödemeyeceğim kardeşim. Tüm ailemin Turkcell hattını iptal ediyorum ve çalıştığım şirketin
Turkcell anlaşmasını iptal ettirmek için her şeyi yapacağım. Yarın V**u arayacağım gelsinler
onların tekliflerini değerlendirelim.’’
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‘‘Turkcell'den 4 Güne 37,3 TL! Turkcell faturalı hattımın son taahhüt günü olan 25.04.2019
tarihinde arayarak yeni faturalı tarife için onay vermek istedim. Fakat bana faturalandırma
günü olduğu için o gün onay veremeyeceğimi, gelecek ay tarifemin kampanyasız fiyatı olan 80
TL yansıtılacağı, onay verir isem sonraki ay kampanyalı fiyat olan 39 TL faturalı fiyattan
devam edebileceğimi belirtildi. Taahhüdün son gününü faturalandırma diyerek bana bu
şekilde anlamsız bir cevap veren Turkcell 'den hattımı başka bir operatöre 29.04.2019
tarihinde geçiş sağladım ve bu tarihte diğer hattım aktif oldu. İki tarih arasındaki 4 gün için
bana yansıtılan ücret 37.3 TL ''fahiş fiyat'' olduğu gibi bu faturanın bir detay hali gönderilmedi
ve bu ücretin neyi kapsadığı konusunda bilgi verilmedi. Haksız kazanç olduğunu düşündüğüm
bu ödemeden dolayı Turkcell 'den şikâyetçiyim. Kullanmış olduğum 4 gün için mantıklı bir
hesaplamanın yapılarak fazla miktarın iadesini talep ediyorum.’’
‘‘Turkcell Usulsüzlük Yapıyor! Turkcell aylık sabit ve duran tarife kullanmaktayım. Turkcell
firması sürekli bir bahane ile ve uyarı vermeden kotanız asıldı denilerek fatura bedelinin 3 katı
tahsil ediyor. İtirazlara ilgilenmiş gibi yapıp bir iki ay fatura normal geliyor ve sonrasında
tekrar 2-3 katı fatura ödetiyorlar. Elimizde yazılı bir sözleşme olmaması nedeni ile sözlü veya
bayiden yapılan işlemleri ispatlama gibi bir şansımız olmuyor. Şikâyetlerimizde tüketici hakem
heyetleri çözüm üretemiyor. Kendilerini koruma adına ses kaydı alıyorlar ama biz ses kaydını
talep ettiğimizde böyle bir kayıt yok ile karşılaşıyoruz. İnsanları mağdur eden bu sisteme ve
usulsüzlüğe yine de Tüketici Hakem Heyeti'ne şikâyet etmekten başka yasal çözüm maalesef
yok.’’
Şikâyet paylaşımlarında son sırayı %13,45 lik oran ve 74 adet şikâyet sayısıyla Eksik Bilgilendirme
kategorisi almaktadır. Bu kategori altında 4 adet alt kategoriye yer verilmiştir. Bayi, Cihaz/Kampanya/
Promosyon/Aksesuar, Müşteri Hizmetleri ve Hat Açma Kapama alt kategorileri ön plana çıkmaktadır.
Alt kategoriler arasında 26 paylaşımla en çok Bayi hakkında şikâyet paylaşılmıştır. Paylaşılan bu
şikâyetler, alt kategoriler arasında %4,73 oranla en yüksek orana sahiptir. Bayi ile ilgili şikâyetlerle
alakalı aşağıda yer alan bazı paylaşımlara rastlanmıştır:
‘‘Turkcell Bayisi Kandırdı! Adıma kayıtlı fakat kullanıcısı yakın akrabam olan hattım için
Çaykara/Trabzon Özer İletişim adına 80 yaşındaki adamı kandırarak Turkcell'in artık faturasız
hat kullanmıyor, faturalı hat kullanıyor dizide faturalı hatta geçirelim 19 TL'lik bir konuşma
paketi yapalım diye kandırıyorlar ve aylık olarak 38-40 TL bir ücret ödüyor. Hat sahibi olarak
bunu öğrendiğimde sinirlendim. Müşteri temsilcisi ile görüştüm ve şikâyet etmek için işlemeler
yaparken bana size geri dönüş sağlamayacak bayi ile sorununuzu gidip bizim görüşmemiz
lazımmış. Ben bayi ile sorunu çözemediğim için sizi arıyorum, sizin bana dediğiniz lafa bak. Alt
bayi diyorlar bir de alt bayi olunca Turkcell adına işlem yapmıyor mu? Sokaktan her gecen alt
bayi açsın insanları Turkcell adına kandırsın o zaman. Hem müşteri temsilcisi hem alt bayiyi
buradan şikâyet ediyorum. Benim sorunum çözülmeyecek ise bayiyi şikâyet edip, sizin bayiye
bir yaptırım uygulamanız beni ilgilendirmez. Ben bana söylendiği halde fazla ücret ödeyen
başka bir paketin fiyatını 19 TL ile söyleyerek 38-40 TL'lik bir ücret ödemek zorunda değilim.
Benim sorun.’’
‘‘Turkcell Ataçlar Şirinevler Meydan Şubesi Talebim Dışında İşlem Yapmış! 10.06.2019
tarihinde kontörlü olan hattımın iptali için Şirinevler meydandaki ataçlar Turkcell bayisine
gittim. Hattımın iptalini istedim. İşlemleri yaptıktan sonra müşteri hizmetlerini aradım.
Kontörlü hattımı faturalı hatta çevirip öyle iptalini sağlamışlar ayrı zamanda hattımı
dondurma işlemi dahi yapmışlar. 1 hafta içinde kontörlü hattıma fatura vs. Çıkarsa
Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağım.’’
‘‘Turkcell Personel Saygısızlığı,Hizmet Yetersizliği! 12 Mayıs günü Turkcell'den Askercell hat
almak için bayiye gittik. Bizden sonra gelenleri hep öne alıp bizimle ilgilenmediler. Yaklaşık 1
saat ayakta ve sıcakta bekledik. Klimayı açabilir miyiz çok sıcak dediğimizde ''farkındayım da''
cevabını aldık. Klima açılmadı. Bir kız yardımcı olmaya çalıştı. Yapacağı işlem hakkında
arkadaşına soru yöneltti. Arkadaşı fotoğrafını çek dedi. Neyin fotoğrafını diye sorunca da
''ananın'' diye cevapladı (bu kurum eğer böyle bir dille anlaşıyorsa ben zaten kendimi
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anlatamam) 14.05 tarihinde bu hatta internet bankacılığımdan kontör yükledim. Ancak
gitmedi (hala paramın akıbeti hakkında tarafıma bilgilendirme olmadı). 532'yi aradığımda
yetkilileri meşgulmüş benimle görüşemezmiş. (20 yıldır Turkcell kullanıcılarıyız) muhatap
bulamadım. Kontör yükleme işlemini bayiden yapabilirsiniz dendi. Bayiye gittim, TL yüklemek
istiyorum dedim. Hiçbir şey yapmadan sistem yok dedi. Ben nereden yükleyeceğim bu TL'yi
dedim. İnternet bankacılığından yükleyebilirsiniz dedi. Yükledim düşmüyor problem bende mi
var deyince bayideki erkek bir deneyelim dedi. Telefon numarası söyledim. Hemen işlem
gerçekleşti. Gerçekten bu süreçteki rahatlığın sebebini merak ediyorum.’’
‘‘Turkcel bayisinden almış olduğum 0531 664 5*** numaralı faturalı hattımı alırken sadece
hat tarife ücreti ödeyeceğimi söyledikleri halde hattın kapatma işlemini yaptıktan sonra 80 TL
tutarında bir vergi talep edildi. Hattı satan bayiden ve Turkcell firmasından şikâyetçiyim.’’
‘‘İstanbul Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi'ndeki Turkcell ana bayinden taahhütle aldığım
Samsung J7 markalı telefona satış personelinin ısrarları ve ikna çabaları sonucu kasko
yaptırdım. Kasko kapsamının öncelikli olarak suya düşme, çalınma ve ekran kırılmasını
koşulsuz karşılaması fakat çalınma gibi bir durumda kamera kaydı polis tutanağı gibi şartların
arandığı suya düşme, yere düşme, batarya bozulması ve ekran çatlaması gibi durumlarda bir
şart aranmadığı onarım mümkünse onarıldığı şayet onarım mümkün değilse telefonun
değiştirildiği bilgisini bana bizzat Turkcell çalışanının vermesi üzerine söylediğim gibi ekstra
bir ücret ödeyerek kaskomu yaptırdım. Telefonum suya düştü aldığım yetkili ana bayiye
telefonu mu götürdüğüm de buna yapacak bir şeylerinin olmadığını onarım veya değişim
yapamayacaklarını kullanıcı hatası olduğunu söylediler. Kullanıcı hatası olduğunu kabul
ediyorum fakat ben telefon ile gelen garantiden Bir onarım talep etmiyorum. Ben kullanıcı
hatalarını dahil kabul ettiğini beyan ettikleri kaskomdan onarımını veya değişimini talep
ediyorum. Ben sorunuma çözüm bulamasam bile bu konu ile ilgili yetkililerin daha fazla
vatandaşımızın cebinden parası çalınmadan bu konuyla ilgilenmelerini talep ediyorum.’’
‘‘27.05.2019 tarihinde Pazartesi günü Sakarya Merkez Orhan Camii karşısı Migros yanında
bulunan Turkcell bayiinden eski kartımı telefon değişikliğinden dolayı micro kartla değişmesini
istedim. Kartımı değiştirdiler. Lakin hazır kart aboneliğimi iptal ederek faturalıya geçirdiler.
Ben hazır kart abonesi olduğumu bunu istemediğimi belirttim. Bunun yeni kartlarda mecbur
olduğunu orada ki bayan söyledi. Mecbur olduğu düşüncesiyle imza karşılığı hattımı faturalıya
dönüştürdüler. Aynı gün içinde Eve geldiğimde 532 müşteri hizmetlerini aradım. Micro kart
alımlarında böyle bir mecburiyetle hazır kart - faturalı hatla değişiminin söz konusu
olmadığını söylediler. Böyle bir mecburiyetin olmadığını söylediler. Ben 69 yaşındayım
emekliyim değnekle yürüyorum. Dizimden rahatsızım. Her zaman çarşıya çıkamıyorum.
Sakarya Merkezde bulunan bu Turkcell Bayiisi beni yaşlı görerek bunu yapmış olduğunu
düşünüyorum. Benim gibi başkalarını da aynı şekilde davranmamaları için bu dilekçeyi
yazıyorum. Uzun senelerdir. Turkcell hazır kart abonesiyim. Turkcell bayisinin tarafıma yaptığı
mecbur diyerek beni faturalı hatta geçirmesini kabul etmiyorum. Şikâyetçiyim. Tekrar hazır
kart aboneliğimin başlatılmasını. Hazır kart aboneliğindeki haklarımın iadesini. Ve tarafıma
en kısa zamanda bilgi verilmesini talep ediyorum.’’
‘‘Elimde bulunan akıllı saat için bayiden faturalı hat almaya gittim. Bana 1 yıl taahhütlü
aylık 18 TL (10 TL fatura, 8 TL vergi) tutarlı bir kart verebileceklerini söylediler. Bir yıldan önce
iptal işlemi yaparsam bir yıllık vergi tahsilatı yapılır denildi. Bende 12 ay boyunca aylık 18 TL
ödeyeceksem bu şartı da kabul ediyorum dedim ve hattı aldım. İlk faturam 40 TL'nin üzerinde
geldi. Bayii ile görüştüm bana yanlış bilgi verdiklerini böyle bir tarifelerinin eskiden akıllı saat
alan müşterileri için olduğunu ama şimdi böyle bir tarifelerinin olmadığını, hatalarından
dolayı özür dilediklerini söylediler. İnsandır hata yapar ama bunun bedelini de kendisi öder
dedim ve bu sorunu çözmelerini aksi takdirde hattımı kapatmalarını istedim. Bana bu fiyattan
tarifeyi devam ettiremeyeceklerini, hattı iptal edersem de 100 TL civarında vergi tahsilatı
yapacaklarını belirttiler. Bana olmayan tarifeyi satan Turkcell, aynı tutardan faturalandırma
yapamayacaklarını söyleyen Turkcell ama cezayı ödeyen benim. Bu nasıl bir adalet bir türlü
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anlayamadım. Benim talebim çok açık; ya ilk başta bana satışını yapıp taahhüt imzalattığınız
tarifeyi uygulayın ya da sözünüzden caydığınız için hattımı kapatın ama vergi cezasını da
hatayı siz yaptığınız için siz ödeyin dedim. Eğer ben sözleşme koşullarına uymasaydım bana
bunun bedelini ödetecektiniz. Hatayı Turkcell yapıyor ama bedeli yine ben ödüyorum. Müşteri
hizmetleri ile görüşüyorum bana sonuna kadar haklı olduğumu fakat yapacak başka bir şey
olmadığını söylüyorlar.’’

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli büyüyen Türkiye GSM sektöründe yaygın olarak kullanılan
internet sayesinde tüketiciler ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler hakkında kolay ve hızlı bir şekilde
kolayca bilgi sahibi olabilmektedir. Yerel piyasada faaliyet gösteren ve sektörde hakim olan iki büyük
operatör Turkcell ve Vodafone bir yandan mevcut abonelerini korumaya çalışırken diğer yandan da
yeni aboneler kazanmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler sosyal medya araçlarını online şikâyet
kanalları olarak kullanarak, şirketler aleyhine görüşlerde bulunarak diğer tüketiciler adına olumsuz
referansta bulunabilmektedirler. Gelinen nokta doğrultusunda, internetin bireysel kullanıcılar kadar
kurumlar tarafından da ilgi odağı haline geldiği görülmektedir. Tüketici beklenti ve deneyiminin
önemi arttıkça kurumlar, kurumsal iletişim alanına daha çok yatırım yapmakta ve iletişim stratejilerini
gerek sosyal medya iletişimi olarak gerekse de online şikâyet yönetimi olarak online platformlar
üzerinde konumlandırmaya başlamaktadırlar. Bunun yanında kurumlardan şeffaf, dürüst, samimi ve
karşılıklı bir iletişim yönetimi sergilemeleri beklenmektedir.
Yapılan incelemenin ortaya koyduğu analiz neticesinde, tüketicilerin beklentilerinin
karşılanmamasından, verilen sözlerin tutulmaması ve kendilerinin mağdur hissetmelerinden dolayı
iletmek istedikleri şikâyet, çoğunlukla tüketicinin firmayı terk etmesiyle sonuçlanmaktadır.
Araştırma verileri değerlendirildiğinde, kurumların online şikâyetlere etkin, hızlı ve şeffaf yaklaşımı
kurumların kurumsal marka ve itibarını güçlendirmenin yanında içinde bulundukları rekabetçi
piyasada tutunma ve gelişime olan katkısının ne derece önemli olduğu unutulmamalıdır.
Bu çalışmayla söz konusu iki GSM operatörü olan Vodafone ve Turkcell’e yapılan şikâyetler göz önüne
alındığında adı geçen firmalara ilişkin önerilere aşağıda yer almaktadır.
Öneri 1: Şikâyetin çözümüne geçilmeden önce şikâyetten dolayı kurum adına üzgün olunduğu ve en
kısa zamanda etkin ve hızlı bir çözüm getirileceğine dair cevap yazılabilir.
Öneri 2: Firmalar şikâyete yönelik cevap verirken itibar ve müşteri kaybı kaygısıyla sınırlı ve otomatik
cevap vermek yerine şikâyete münhasır samimi ve dürüst cevaplar verilebilir.
Öneri 3: Kurumların müşterilerine yönelik işlem yaparken işlemle ilgili tam olarak bilgi verilmeli ve
müşteri onayı olmadan herhangi bir işlem yapılmamalı, gereken durumlarda müşterinin ıslak imzası
alınmalı.
Öneri 4: Kurumların müşteri hizmetleri ve bayilerinde çalışan personele halkla ilişkilerin önemi
hakkında belirli dönemlerde eğitimler verilmeli, periyodik olarak takip edilmeli ve firmalar
müşterilerle olan iletişimlerini daha etkin hale getirmek için müşteri ilişkilerine önem vermelidirler.
Öneri 5: Kapsama alanları ve şebeke altyapıları geliştirilerek modernize edilmeli, bu konuda yaşanan
sıkıntılara etkin çözüm önerileri getirilmeli.
Öneri 6: Tarife ve paketlerden alınan ücret politikası gözden geçirilmeli, gerekiyorsa fahiş fatura ve
ücretlendirmelerin önüne geçme adına limit ve/veya kota koyulmalı.
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Sözdizimsel Frazeyoloji Konstrüksüyon Terimi ve Ona Yaklaşım.
Öğr. Gör.Sevinc KARİMOVA
Bakü Slavyan Universitesi, Filoloji bölümü

Özet
Bu terimde kullandığımız sözdizimsel kelimesi sadece bu birimlerin yüklem yapılı olmasıyla ilgili
değildir. En başta onların basit cümlelere, karmaşık cümlelere, mikro ve makro metinlere eşdeğer
olmasıdır. Demek ki sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon sadece yapısına göre değil, aynı zamanda
ifade ettiği manaya göre sözdizimsel yaklaşım gerektiriyor. Frazeyoloji, çünkü sıradan bilgi verici
nitelikteki örneklerden farklı olarak buradaki kelimeler deyimleşmiş ve onlar arasında çağdaş dil
açısından herhangi bir sözdizimsel ilişkileri göstermek imkansız. Diğer özellik onların konstrüksüyon
şeklinde olmalarıdır. Geleneksel cümle modellerinden farklı olarak burada konstrüksüyonlar temel
iskeletten yani, sabit üyelerden oluşur ve metnin talebine göre uygun leksemler artırılarak
doldurulur, tamamlanır ve bütünleşir. Örneğin, Azerbaycan dilinde sıkça kullanılan "sen nereye, ben
nereye" ifadesi yer almaktadır. Deyimlerde olduğu gibi, sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlarda
da kelime kendi bağımsız sözcüksel anlamını yitirip, konstrüksüyon içinde diğer kelimelerle birlikte
yeni anlam vermektedir. "Sen nereye, ben nereye" sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonunda
"nereye" kelimesi konstrüksüyonun sabit, değişmeyen, sürekli bileşeni - çekirdeğidir.
Anahtar kelimeler: Sözdizimsel, frazeyoloji, opisyonel, konstrüksüyon.
Abstract
The term syntactic phraseology stands in modern linguistics not only as a research object of
phraseology, but also as a modern and interesting issue in the face of syntax. The syntactic word we
use in this term is not just about the predicative structure of these units. The main point is that they
are equivalent to simple sentences, complex sentences, micro and macro texts. Unlike traditional
sentence models, the constructs here consist of the main frame, that is, fixed members, and the
corresponding lexemes are filled, completed, and taken as a whole according to the text
requirements. The phrase "where are you, where am I". In these syntactic phraseological
constructions, as in phraseology, the word has lost its independent lexical meaning, along with other
words within the constitution. In the syntactic phraseology of “where you are”, the word “where " is
a stable, unchanging, permanent component of the constitution.
Keywords: Syntactic, phrase, requirements, phraseological constructions.

Giriş
Sözdizimsel frazeyoloji terimi modern dilbilimde sadece anlatım biçiminin araştırma nesnesi olarak
değil, aynı zamanda nahiv karşısında çağdaş ve ilginç konu olarak durmaktadır. Bu konunun gerek
teorik, gerekse pratik öneminin az olmamasına rağmen, bu konu ile ilgili gerek Azerbaycan dilcilik,
gerekse dünya biliminde birçok tartışmalı konular kalmaktadır. Öncül husus işte bu terimin kendisidir.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon ne demek? Bizim neden sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon
terimini kullanmamız bu deyim birimlerinin direkt olarak özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim
bu terimde kullandığımız sözdizimsel sözcüğü sadece bu birimlerin predikatif yapılı olmasından
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kaynaklanmamaktadır. Doğru, sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlar deyimler, klişeler ve diğer
frazeyolojik cümleler gibi predikatif yapılı, cümle düzenli, sözdizimsel karakteristik birimlerdir. Ancak
meselenin diğer tarafı sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun basit cümlelere, karmaşık cümlelere,
mikro ve makro metinlere eşdeğer olmasıdır. Demek ki sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon sadece
yapısına göre değil, aynı zamanda ifade ettiği manaya göre sözdizimsel yaklaşım gerektiriyor.
Frazeyoloji, çünkü sıradan bilgi verici nitelikteki örneklerden farklı olarak buradaki kelimeler
deyimleşmiş ve onlar arasında çağdaş dil açısından herhangi bir sözdizimsel ilişkileri göstermek
imkansız. (Abdullayev ve diğerleri, 2007) Diğer özellik onların konstrüksüyon şeklinde olmalarıdır. Bu
da dilde hazır şekilde mevcut olan sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların kendisi değil, modeli, bir
başka deyişle, iskeleti olmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel cümle modellerinden farklı olarak
burada konstrüksüyonlar temel iskeletten yani, sabit üyelerden oluşur ve metnin talebine göre uygun
leksemler artırılarak doldurulur, tamamlanır ve bütünleşir. Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon
içerik itibariyle sabit ve değişken bileşenlerden oluşmaktadır. Sabit ve değişken bileşenlerden veya
başka türlü söylersek, opisyonel bileşenlerden konuşurken sabit bileşenlerin sözdizimsel frazeyoloji
konstrüksüyonların genelde asla değişmeyen, model yaratan, sütun bileşenleri olduğunu
belirtmeliyiz. (Cahangirov, 2005)
Frazeyolojik ve idiyomatik ifade olaylarının her biri deyimlerin kategorik alametlerinden sayılır ve
dilbilimciler tarafından çoğu zaman aynı terim gibi anlatılmaktadır. Ama, kanımızca, bu terimler
arasında bazı farklar mevcuttur. Nitekim deyimleşme mecazlaşma sonucunda gerçekleşmektedir,
idiyomatik kavramda ise mecazlaşma olmayabilir. Frazeyoloji olayı kelime grubu veya cümle içinde
yeni bir anlam ifade etmesidir. İdiyomatik kavram ise birleşme veya cümle içindeki kelimeler
arasındaki gramer ve sözdizimsel anlam ilişkilerinin bağımsızlığını kaybederek tek birleşme halinde
yapı bakımdan taşlaşmıştır. Frazeyolojik olayda sözcüksel düzeyde yani kelimenin sözcüksel anlamını
yitirmesi ile yaşanıyorsa, idiyomatik olay gramer düzeyde yani çekim eklerinin, sentaktik alakaların
bağımsızlığını kaybetmesi düzeyinde gerçekleşmektedir. Eğer deyimsel birliklerde kelimeler hem
anlam, hem biçimce bağımsızlığını kaybettiyse, sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlarda biçim
içeriği aşıyor. Bu tipik belirtileri dikkate alarak sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun ortak
özellikleri gibi bunları belirtebiliriz:
1. Esas itibariyle sabit ve değişken bileşenlerden oluşması;
2. Bileşenler arasında çağdaş dil açısından sözdizimsel ilişkilerin donukluğu;
3. Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun kendisinin değil, iskeletinin dilde hazır şekilde
mevcut olup konuşma sürecinde tamamlanması;
4. Çeşitli modeller temelinde kurulması;
5. İdiyomatik olması;
6. Konuşanın fikre yaklaşımını - kip ifade etmesi.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların somut tasnifi, onun çok yönlü araştırılması, bu dil
birimlerinin net tanımının yapılması ve diğer konular dilbilimin birçok alanları hakkında bilgi sahibi
olmayı, onların karşılıklı ilişkisini incelemeyi gerektiriyor.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların oluşma, şekillenme mekanizmasını tasvir etmek amacıyla
örneğe bakalım. Yox qardaş, mən elə bilirdim ki, Məşədibəy bizim ağızımızı arayır. Sən demə, kişinin
ürəyi bizə yanırmış?! (Yok ağabey, ben sanıyordum Meşedibey bizim ağzımızı arıyor. Meğerse, kişinin
yüreği bize yanıyormuş!) (M.H).
Örnekteki “sen demə” (meğerse) sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonu cümle yapılı olmasına
rağmen, öğelenmeyen sabit ifadelere dahildir. Nitekim konstrüksüyona dahil olan kelimelerin
bağımsız anlamları ile onların cümle içinde ifade ettiği manaları arasında hiçbir anlamsal uygunluk
yoktur. “Sen demə” geleneksel cümle olduğunda, “sen söyleme”, “sen dinme” (konuşma) gibi benzer
anlamlar ifade etmektedir. Fakat sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon gibi “sen demə” modal bileşik
haline geçmiştir, konuşanın sonuca şaşırtıcı, beklenmedik, önceden tahmin edilmeyen yaklaşımını
ifade etmektedir. “Sen demə” sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon olduğu için cümlenin
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paradigmaları düzeltilememektedir. “Demə” fiili emir kipi halinde II şahsın tekilinde şekillenmiştir ve
burada herhangi bir şekil değişikliği, “deməlisən” (söylemelisin), “deməyəsən” (konuşmayasın) ve
diğer haller imkansızdır. Böyle olursa, ifade sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon değil, bilgi verici
özelliğe - geleneksel cümleye dönüşür. “Sen demə” ifadesinde olumsuzluk ekinin katılımına rağmen
burada olumsuz içerikten bahsetmek imkansızdır. Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon gibi “Sen
demə” sadece olumsuz şekilde mevcuttur bu durum sadece geleneksel olmayan cümle türleri için
karakteristiktir.
Cümle için karakteristik olan üç önemli belirti predikatiflik, modallık (kip) ve tonlamanın hepsini
sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonda gözlemlemek mümkündür. Ancak karşılaştırma için
sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonda kip ve tonlamanın predikatifliği aştığını belirtelim.
Predikatiflik sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon için temel kavram değildir. Şöyle ki, sözdizimsel
frazeyoloji konstrüksüyonun oluşmasında kendi dinamizmini yitirmiş predikatif - gramer göstergeler
değil, modallık yönünden biri de onların sözdizimsel açıdan biraz kıvrak, dinamik olmasıdır. Onlar hem
bağımsız, hem basit cümlenin bağımsız üyesi olarak, hem de karmaşık cümlenin bileşeni olarak veya
yan cümle olabilmektedir. Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlar asında sözdizimsel işlev ve üslubi
olanaklar açısından öğelenmeyen kelimeden oluşan cümle fonksiyonlu sözdizimsel frazeyoloji
konstrüksüyonlara da rastlanmaktadır. Bunun için örneğe bakalım:

-

Meşq qutardı? (Antrenman bitti mi?)
Hardan. (Nereden.)
Aslında, “hardan” sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun kısaltılmış sürümüdür. “Haradan
qutardı” (Nereden bitti) şeklinde düzeltebilinir. Gerek sanat, gerekse yaşam tarzında “yok”, “hayır”
olumsuzluk edatları yerine “hardan” sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon kullanılmaktadır.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon kendi değişen bileşenini bırakıp sadece daimi bileşen ile
mevcut olmaktadır. Böyle durumlar genel olarak diyaloglarda belirir, değişen bileşen önce soruda
kullanıldığı için artık cevapta kullanılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. (Kazımov, 2004) Cevapta kinaye
(değinmece), hoşnutsuzluk, işin çabuk bitmesini dilemek gibi mana renkleri de duyulmaktadır.
Kelimeden oluşan cümle fonksiyonlu sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlara ait dilimizde yeterince
örnek var:

-

Qardaşın hardadır? (Kardeşin nerededir?)
Kim bilir. (Kim bilir.) (Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon)
Siz ona deməmisiniz oralar qorxuludur. (Siz ona oraların korkulu olduğunu söylemediniz.)
Eşidən kimdir? (Duyan kim?) – örneklerinde “kim bilir”, “eşiden kimdir” sözdizimsel
frazeyoloji konstrüksüyonlardır.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların daimi bileşenlerinden konuşurken, onların asıl hangi
kelime türü ile ifade olayı dikkati çekmektedir. Sabit bileşenlerin ifade aracı rastgele karakter
taşımamakta, genel olarak sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun kaderini çözmektedir. Böyle
kelime türlerinden sayı sıfatını, fiili, özellikle zamiri, yardımcı kelime türlerinden edatı gösterebiliriz.
Fakat zamir sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun daimi bileşeni daha geniş üslubi olanaklara
sahiptir. (Həsənov, 1981) Kişi zamirleri çeşitli sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon oluşmunda iştirak
etmektedir.
Oldu mənə nə, olmadı mənə nə.(Oldu bana ne, olmadı bana ne.) (C.C.)
Burada şahıs zamiri konuşanın amacına bağlı metine uygun diğer kişi zamirlerinin tekil ve çoğulu ile
değişebilir.
Sən sən olsan, nə onun yanına gedərsən, nə də onun sözünə qulaq asarsan. (Sen sen olursan,
ne onun yanına gidersin, ne de onun sözünü dinlersin.) (C.C.)
Bir də içəri buraxsan mən mən deyiləm. (Bir de içeri alırsan ben ben değilim.) (C.C.)
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Bu örneklerde “sən sən olasan”, “mən, mən deyiləm” sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlarda kişi
zamirleri değiştirilemez. Çünkü sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların taşıdığı anlam “sən” ve
“mən” kişi zamirlerinin üslubi-anlatımsal renkleri ile ilgilidir. Aynı yapı içinde “mən” zamirinin 2 kez
tekrarlanması anlamı kuvvetlendirmekte, konuşanın kendine güveninin göstermektedir. Bazen ise
“ben” zamiri sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlar gurur, kibir bildirmektedir.
“Mənə də Azad oğlu Camal deyərlər.” (“Bana da Azad oğlu Cemal derler”.)
Zamirinin çeşitli türlerinin kişi, işaret, belgisiz, soru zamirleri ile oluşan çeşitli örnekler gösterilebilir.
O küçə sənin, bu küçə mənim. (O sokak senin, bu sokak benim.)
Elə atadan, belə uşaq. ( Öyle babadan böyle çocuk.)
Pyes elə gəldi, tamaşa belə getdi. (Piyes şöyle geldi, oyun böyle gitti) vb.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonlarda bilgi verici nitelikteki örneklerden farklı olarak, temel
amaç sadece bilgiyi sunmak değil, temel husus bilgiyi benzetme şekilinde konuşanın söylediklerine
sübjektif yaklaşımını ifade ederek çağdaş Azerbaycan dilinin sözdizimsel kuralları açısından
açıklanmayan şekilde ulaştırmaktır. Bu nedenle sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların 2 gruba
ayrılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz.
1. Cümleye modal kelime gibi girip ara cümle fonksiyonu yerine getirenler.
2. Cümlenin belli bir üyesi olup modal ilişki ifade edenler.
Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun sübjektif modallık ifade etmesi onlar için ortak nokta olsa
da, cümledeki işlevleri farklıdır. (Молотков, 1968) Örneğin: Dəli şeytan deyir ki, hər şeyi açıb olduğu
kimi söylə. (Deli şeytan diyor ki, her şeyi açık olduğu gibi söyle.) (M.İ.) Bu tip sözdizimsel frazeyoloji
konstrüksüyon yapısına göre basit olup, sözdimsel fonksiyonuna göre tümleç yan cümlesinin temel
cümlesidir. Anlamsal açıdan konuşan kalbinden, aklından geçenleri etmek veya söylemek istediklerini
kendi tarafından değil, soyut güçlerin adıyla bağlamaktadır. Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonun
cümle içerisinde modal görüş bildirmesi ona ara cümle fonksiyonu kazandırmakta, ama yapılışına
göre temel cümle olma olanağını ondan almamaktadır. Mana ile yapı arasında yaşanan mücadeleyi
bilgi verici nitelikteki cümlenin ara cümleye geçiş süreci olarak değerlendirilebilir. Aynı fikri temel
cümlenin “mənə elə gəlir ki ....” (bence) hakkında da söyleyebiliriz. “Mənə elə gəlir ki” sözdizimsel
frazeyoloji konstrüksüyonu gerek içerik bakımından, gerekse de fonksiyon bakımından “məncə”
modalı ile üslubi eş anlamlılık oluşturmaktadır. Məncə hər şey yaxşı olacaq (Bence her şey iyi olacak)
cümlesini basit kabul ettiğimiz halde “Mənə elə gəlir ki, hər şey yaxşı olacaq” (Bana öyle geliyor ki, her
şey iyi olacak) bileşik cümle gibi kabul ettiğimiz ilginçtir. Böyle durumlar genellikle temel cümlesi
sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon ile ifade edilen cümlelerde görülmektedir. Kanaatimizce, bu
husus sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların sözdizimsel birimlere eşdeğer olması anlambilimsel
manasının kelimeden büyük olması ile ilgilidir.
Folklordan kaynaklanan sanatsal üslupta sıkça kullanılan bir sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyon:
Qocalar deyir ki, yeməyəsən, içməyəsən, oturub yoldaş Akifin mühazirəsinə qulaq asasan. (Yaşlılar
diyor ki, yemeden içmeden, oturup arkadaş Akif'in notlarını dinleyesin.) (M.İ.)
Genellikle güzele, güzelliğe ait olan bu fikri Azerbaycan masallarında gözlemlemek mümkündür.
“Yeməyəsən, içməyəsən, onun xətti-xalına, gül camalına tamaşa edəsən (Yemeyesin içmeyesin, onun
hatti halini, gül cemalini seyredesin) şekli daha çok işlektir ve şu veya bu nesnenin övülmesini, onun
olumlu kalitesinin gözlemini dile yansıtmak için kullanılmaktadır. Gösterdiğimiz örnekde aynı
zamanda kinaye içeriği ifade edilebilir. Sözdizimsel frazeyoloji konstrüksüyonların fonksiyonel-üslubi
özelliği onların sanatsal üslubun önemli sözdizimsel figürü olmasına olanak sağlamaktadır.
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2009 Global Kriz Sonrası Döviz Kurlarındaki Gelişmelerin Borsa İstanbul Üzerine Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÖRUÇ
Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü

Özet
2009 global ekonomik kriz sonrası özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarında bazı
dönemlerde yukarı yönlü hareketlerin görülmesi sonucu bu ülkelerin hisse senedi piyasalarında aşağı
yönlü hareketler çok sert olmuştur. Bu ülkelerin hisse sendi piyasalarında ABD merkez bankasının
tahvil alımını azaltacağını açıkladığı 2013 yılından itibaren çok fazla dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu
dalgalanmaların etkilerini incelemek çok önemlidir, çünkü bu yönde bir eğilim olduğunda merkez
bankasının veya yerli yatırımcının gerekli pozisyonlarını alması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel
amacı 2009 yılında meydana gelen ekonomik kriz sonrası döviz piyasasındaki dalgalanmaların Borsa
İstanbul endeksi üzerinde etkisi analiz edilecektir. Günlük verileri kullanılan çalışma 1:1:201029:8:2019 dönemini kapsamaktadır. Değişkenlerin düzeyde birim kök içerdiği ve birinci farklarının
durağan olduğu için VECM analizi uygulanmıştır. Sonuçlara göre Borsa İstanbul 100 endeksinde
yaşanan 1 standart sapmalık şok kendi üzerinde oldukça kalıcı bir etki pozitif bir etki yaratırken döviz
kurlarının düşmesine neden olmaktadır. Fakat döviz kurunda yaşanan bir şok Borsa İstanbul
endeksinin azalması yönünde kalıcı etki bırakmaktadır.
Anahtar Kelime: Döviz Kuru, Borsa İstanbul, VECM, Birim Kök Analizi, Etki-Tepki Fonksiyonları

The Effects of Exchange Rates on Borsa Istanbul after 2009 Global Crisis
Indexes in stock market have dropped dramatically due to the fact that exchange rates have raised
especially developing countries after 2009 global crisis. There have been too much fluctuations in
exchange rate markets in these countries since Federal Reserve Bank (FED) had announced to
purchase less bond in 2013. It is important that revealing of effects of those fluctuations since central
banks and domestic investors may change their position if these is a harsh fluctuation in exchange
market. The aim of this study is that the effects of harsh fluctuations in exchange market on Borsa
Istanbul are revealed. It is used daily values from 1:1:201 to 29:8:2019. Since those are times series,
unit root test is employed in the first step. It is found that all series has unit root so, in the second
step it is estimated via vector error correction model. According VECM’s results, if there is positive
shock on stock market then, it causes the index going up. However, exchange rate decreases after a
positive shock on stock market. On the other hand, if there is a positive shock on exchange market, it
leads to goes stock market down.
Keywords: Exchange rate, Borsa Itanbul, VECM, Unit Root Tests, Impulse-Response Functions.

GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketleri ekonominin hem reel bölümünü hem de
finansal bölümünü derinden etkileyebilmektedir. 2009 global ekonomik kriz sonrasında sermaye
hareketlerinde azalma görülmeye başlanmıştır. Bunun nedenleri ise global ekonomik kriz sırasında
getirileri azalan yatırımcılar kendileri açısından güvenli gördükleri ülkelere genellikle Amerika Birleşik
Devletleri gibi büyük ülkelere geri dönmüşleridir. Diğer bir neden ise FED’in faiz arttırmı sonucu
gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas azalmıştır.
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2003 yılından ilk ayın ABD Merkez bankası FED’in tahvil alımı programında azalmayı hedeflediğini
açıkladığı toplantısı sonucu birçok ülkenin özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz piyasasında sert
hareketler görülmesi sonucu ülke Merkez bankaları faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalmışlardır.
FED’in bu duyurusu sonrası döviz piyasasındaki dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla
Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankaları ciddi faiz artışına gitmişlerdir.
Bu açıdan bakıldığında döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar ülkelerin hisse senedi piyasalarını da
etkilemektedir. Döviz piyasasında ülke parasının değer kazanması yönünde bir akım oluştuğu zaman
çoğunlukla ülkeye dışarıdan sermaye girişi olmaktadır. Bu durumlarda ülkeye gelen sermaye
çoğunlukla faiz geliri veya borsa getirisinden yararlanmak istemesinden dolayı borsa endeksinde
yükselme yaşanması beklenmektedir.
Yukarıdaki durumun tam tersi bir havanın oluştuğu ekonomide ise borsa endeksinin azalması
yönünde eğilim oluşacaktır. Çünkü ülke parasının değer kaybetmesi yönünde döviz piyasasında bir
dalgalanma yaşandığında aslında ülkeden döviz çıkışı gerçekleşmektedir. Bu yöndeki bir eğilimin
nedeni ise yatırımcıların ellerindeki tahvil, hazine bonosu veya hisse sentlerini çıkardıklarından
kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak hisse sentlerine olan talebin azalması, borsa endeksinin aşağı yönlü
bir seyir izlemesine neden olacaktır.
Özellikle 2009 ekonomik kriz sonrasında yatırımcı davranışlarında değişiklik yaşanması sonucu Türkiye
gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinin hem reel hem de finansal bölümü döviz piyasasındaki
hareketlerden oldukça etkilenmektedir. Bu çalışmanın literatüre iki katkısı vardır. Birinci katkısı
günlük veriler kullanılmıştır. Böylece döviz kurunda yaşanan anlık değişmeler daha iyi yakalanma
şansı olmaktadır12. İkinci katkısı ise Global ekonomik kriz sonrasını ele almaktadır. Bu açıdan çalışma
2.1.2010-29.8.2019 dönemine ait günlük dolar /TL Döviz kuru ile BİST 100 endeksinin kapanış
değerlerini içermektedir. Bir sonraki bölümde teorik yaklaşımlar ele alınacaktır.
1. TEORİK YAKLAŞIMLAR
Döviz kuru ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik çok sayıda teori ve hipotez
geliştirilmiştir. Fakat bu çalışmada teorik yaklaşımları iki başlık altında toplayacağız. Bunlar geleneksel
yaklaşım ve portföy dengesi yaklaşımlardır. Bu teorileri kısaca açıklamaya çalıştığı ilişki ağı
özetlenecektir.
1.1. Geleneksel Yaklaşım
Bu yaklaşım döviz piyasasındaki ilişkiyi doğrudan reel kesime odaklanarak bağlantı kurmaktadır.
Geleneksel yaklaşımına göre sermaye hareketleri önce döviz piyasasını etkiliyor daha sonra reel
piyasası etkileyip hisse sendi piyasası üzerinde etkisi ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir ülkeye sermaye
giriş olduğunda bu ülkede döviz piyasasındaki yerli paranın değer kazanması yaşanacaktır. Sermaye
girişi sonrası yabancı para miktarında artış yaşanacağı için döviz kurunda düşme eğilimi oluşacaktır
yani ulusal para değer kazanacaktır.
Sermaye girişi sonrası sermayenin bollaşması ile faiz oranları düşecek ve böylece reel ekonomide
faaliyet gösteren firmalar ve şirketler daha ucuza kaynak bulabilecekleridir. Kaynak veya kredi
maliyetlerindeki düşüş firmaların şirket ve karlılıklarını arttıracak ve firmanın hem değeri artarken bu
firma veya şirketlerin hisse senetlerine olan talep de artacaktır. Böylece borsa endekslerinde yükseliş
yaşanacaktır. Bu ilişki Şekil 1’de gösterilmiştir.
12

Bazı araştırmacılar çalışmalarında aylık ve çeyreklik veriler tercih edebilmektedirler. Bu durumda özellikle döviz
piyasasındaki dalgalanmaların boyutları azalabilmektedir. Örneğin 14.08.2018 tarihinde 6.9 olan Dolar/TL kuru,
2.10.2018’de 6’ya kadar düşmüştür. 13.08.2018’de ise kur 5,9 idi. Yani 13.08.2018 ile 2.10.2018 tarihlerini alan bir
araştırmada dolar kurunun değişimi aslında sıfır görülmektedir. Bu yüzden döviz piyasası ile ilgili çalışmalarda aylık, çeyreklik
ve yıllık veriler kullanırken araştırmacıların dikkatli olması gerekir.
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Şekil 1. Geleneksel Yaklaşıma Göre Döviz Kuru ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişki

Yukarıdaki aktarılan ilişkinin tersi de geçerlidir. Döviz piyasasında bir ülkenin ulusal parasının değer
kaybetmesi yönünde oluşan bir ortamda ülkeden sermaye çıkışı gerçekleşmektedir. Sermaye çıkışı
sonrası ülkede arz edilen fonlarda ciddi bir düşüş yaşanacaktır. Böyle bir durumda firma ve şirketlerin
finansman maliyetleri artacaktır. Finansman maliyetleri artan şirketlerin karları azalacak hatta bazı
şirketler ve firmalar zarar etmeye başlayacaklardır. Bu şirketlerin değerini düşürürken, hisse
senetlerine olan tabi de azaltacaklardır. Böylece borsa endeksinde azalmalar yaşanacaktır.
Geleneksel yaklaşım öncelikle döviz piyasasında bir etki ekonominin reel bölümünü etkilemektedir.
Reel kesimde yaşanan değişim ise hisse senedi piyasasına yansımaktadır. Portföy dengesi yaklaşımı
ise biraz farklıdır.
1.2 Portföy Dengesi Yaklaşımı
Bu yaklaşım geleneksel yaklaşıma göre neden sonuç ilişkilerini ters olarak ele almaktadır. Hisse sendi
piyasasındaki yukarı yönlü gelişme, sermaye hareketlerini cezbederek ülkeye sermaye girişini
arttırmaktadır. Ülkeye sermaye girişi artınca ülkede bulunan döviz miktarındaki artış dövizin değer
kaybetmesine veya yerli paranın değer kazanması yönünde bir baskı ortaya çıkaracaktır.
Şekil 2. Portföy Dengesi Yaklaşıma Göre Döviz Kuru ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişki

Yukarıdakinin aksine hisse sendi piyasasında bir satış dalgası oluştuğunda yabancı yatırımcılarda bu
dalgalanmayı göz nünde bulundurup ellerinde hisse senetlerini çıkardıklarında ülkeden sermaye çıkışı
yaşanacaktır. Sermaye çıkışı olabilmesi için yabacıların yatırımcıların dövize olan talebi artacaktır.
Döviz talebi artması sonucu döviz piyasasında yabancı paranın değer kazanması veya yerli paranın
değer kaybetmesi şeklinde bir sonuç ortaya çıkacaktır.
Hem geleneksel yaklaşım hem de portföy dengesi yaklaşımına göre döviz piyasası ile hisse sendi
piyasası arasından sıkı bir ilişki yer almaktadır. Portföy yaklaşıma göre önce hisse senedi piyasasında
başlayan hareketler sermaye hareketlerini etkilemekte bunun sonucumda döviz piyasasında değişim
yaşanmaktadır. Bir sonraki bölümde Türkiye’de döviz piyasasında ve hisse senedi piyasasındaki
gelişmelerden bahsedilecektir.
2. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDA VE HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER
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2.1. Döviz Kurundaki Değişim
Hisse sendi piyasası ile döviz piyasası arasında sıkı bir ilişki olduğu iktisat literatüründe de yer
almaktadır. İki ana başlık altına topladığımız bu ilişkinin teorik yaklaşımlar açısında neden sonuçları
birbirinden tamamen farklı bir şekilde ele alındığından dolayı sonuçlarında da farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Bu bölümde 2009 global kriz sonrasında Türkiye’de hem döviz piyasasında hem de hisse
senedi piyasasında yaşanan gelişmeler yer alacaktır.
Grafik 1’de hisse sendi piyasasında yaşanan gelişmeler yer almaktadır. Borsa İstanbul 100 endeksi
2010 yılına 53000 puan seviyesinde başlamasına rağmen ocak ayının üçüncü haftasından itibaren bu
değerin altına düşmüştür. Şubat ayının son günlerinde 48700 seviyelerine kadar geriledikten sonra
artış eğilimine geçmiştir. Arada hafif düşmelerde de yaşansa endeks değeri ekim ayının ilk 10 gününe
kadar artmış ve 71500 değerini geçmiştir. Daha sonra artış ve azalışlar devam etmiş ve 2010 yılın son
gününde BİST 100 endeksi 66004 puandan kapanmıştır. 2011 yılında aşağı yönlü eğilimler çok fazla
görüldüğü için genel itibari ile endeks değeri çoğunlukla günü düşüşle kapatmış ve yıl sonu 51200’un
biraz üzerinde oluşarak kapanmıştır. Borsa endeksi bu dönem en düşük 50000 puanın biraz altına
gerilerken en fazla 70000 puanının biraz üzerini görmüştür. 2010 yılının en yüksek değerine yıl içinde
ulaşamamıştır. 2011 yılını 51000 puanın biraz üzerinde kapatmıştır.
Grafik 1. Borsa İstanbul’daki Gelişmeler
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Bir sonraki yıl endeks ilk 10 günde düşüş gösterse de yılın kalanında hisse senedi piyasasında talebin
artmasıyla ciddi yükselmeler yaşanmış ve borsa endeksi yılın ilk 9. Günü 50000 puanın altına
düşerken yıl sonunu 78000 puanın üzerinde tamamlamıştır. Endeks değerinde dönem başı ile dönem
sonu arasında %52’lik bir artış yaşanmıştır. 2013 yılında ise yılın ilk beş ayında dalgalı bir seyir
izlemesine rağmen ortalaması değişmemiştir. Fakat daha sonra hisse senedi piyasasından çıkışlar
yaşanmış ve endekste ciddi düşüşler görülmüştür. Yıl içinde 93000 puanı aşan endeks satışlar ile
67000’den kapanmıştır. Endekste değer kaybı %13’ün biraz üzerindedir.
Borsa endeksi 2014 yılına düşüşle başlamış, ilk üç ay bu süreç devam etmiş, bu dönemde 61190’na
kadar gerilemiştir. Sonrasında ise ara ara kar satışlarının gelmesiyle düşüşe geçmesine rağmen
endeks genel olarak artmış ve dönem içinde 86000 puanı aşmıştır. Yılsonunu 85000 puanın üzerinde
tamamlamıştır. Bir sonraki yıl ise ocak ayında artış yaşanmış ve sonraki iki ay ciddi düşüş yaşayan
endeks 6. ve 7. aylarda tekrar atmasına rağmen satış baskısı ile düşüşe geçmiştir. Dönem içinde
91000 puanı aşsa bile yıl sonunu 71726’dan kapatmıştır.
Ciddi askeri ve siyasi problemlerin yaşandığı 2016 yılında borsa endeksi yılı 70000 puanın üzerinde
açmış olmasına rağmen dönemin başlarında hisse senedi piyasasındaki talep artışı nedeniyle 86000
puana kadar yükselmiştir. Darbe giricimi ve sonrasında yabancı yatırımcıların ve yerli yatırımcıların
temkinli yaklaşımı ile endeks değerinde düşüşler görülmüş 68000’ne kadar düşmüştür. Dönemin son
dört ayında ise tekrar yatırımcının hisse senedi piyasasına yönelmesi ile artışlar yaşanmış ve yılı 78000
puanın üzerinde tamamlamıştır. 2017 yılı borsa için altın yıl olmuş ilk defa 6 haneli endeks
değerlerine ulamış ve yıl sonunda 115000 puanın üzerinde kapatmıştır.
Bir sonraki yılın ilk on haftasında hisse senedi piyasası durgun iken daha sonra ABD ile yaşanan Suriye,
Branson, S-400 krizlerinin etkisi baş göstermiş endekste ciddi düşüşler yaşanıştır. Dönem içinde
125000 puanı geçen endeks daha sonraki gelişmeler nedeniyle geçen yılı 91000 puanın üzerinde
kapatmıştır. Son olarak 2019 yılında ilk günlerinde endeks yükselmiş bu yükselişi ilk üç ay korumayı
başarmıştır. Kalan üç ay yatırımcının çıkması ile 83000 puana kadar gerilemiştir. Kalan dönemlerde
genelde talep arttışı yaşandığı için BİST100 endeksi çalışma dönemini 96718 puandan kapatmıştır.
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Grafik 2: Dolar Kurundaki Gelişmeler
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Türkiye’de dolarda yaşanan bu dönemki gelişmeler şöyle özetlenebilir. 2010 yılına 1,49 seviyesinde
başlayan dolarda bu yılda yatay bir seyir görülmüştür. Bu dönemde en düşük 1,40 seviyesine kadar
düşerken en fazla 1,61 seviyesine kadar yükselmiştir. Dönem içinde dalgalanmalar yaşansa da bu
dalgalanmaların boyutları sınırlıdır. 2011 yılına 1,55 seviyesinden başlayan dolar Nisan ayının ilk 10
gününe kadar hafif bir şekilde düşerek TL karşısında değer kaybederek 1,5 düzeyine kadar gerilerken
Nisan ayının ikinci haftasından itibaren kurda artış baskı gözükmüş ve yıl sonunda Dolar /TL kuru 1,92
ile kapanmıştır.
Bir sonraki yıla 1,90 seviyelerinden başlayan kur ilk beş hafta ekonomide yaşanan toparlanma ve
küresel piyasaların etkisiyle yaklaşık %15 düşerek 1,75 kadar gerilemiştir. Bundan sonra bir buçuk
aylık süreçte ciddi bir artış yaşanmış, daha sonra satış dalgasıyla düşüşe geçmiştir. Mayıs ayından
itibaren artış sürecinin sonunda tekrar düşüşe geçmiş ve yıl sonunda kur 1,79 ile kapatmıştır. 2013
yılında 1,79 seviyelerinde açılan dolar /TL kuru birkaç gün hafif satış dalgasıyla 1,75 kadar düşse de
dönem boyunca kur talebindeki artış ve FED’in tahvil alım programında azalmaya gideceğini
açıklamasıyla yükselmiş ve dönem sonu 2,14 seviyelerinde kapatmıştır.
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2014 yılının ilk ayında döviz kuru 2,30’u geçerken daha sonra kar satışları ve piyasa beklentileri
sonucunda 2,07’ye kadar düşmüş fakat tekrar artış eğilimine girdiğinden dolayı yıl sonunda kur 2,32
değerinden kapatmıştır. 2015 yılında kurda çoğunlukla artış baskısının yaşandığı bir yıl olmuş fakat
arada satış dalgası olsa bile etkisi sınırlı kaldığı için dönemi 2,33 seviyelerinde dönemi açan kur
dönemi 3’ün biraz altında kapatmıştır.
Döviz talebi bir sonraki yıl da devam ettiği için satış dalgasının boyutunun da sınırlı kalması ile 2,92
seviyesinden açılan kur dönem sonunda 3,54’e kadar yükselmiştir. 2017 yılında ise son dönemlerin en
yüksek dalgalanmaların yaşandığı bir dönem olmuş ve 3,53 seviyesinden başlayan kur ilk ayın
sonunda 4’e yaklaşmış, daha sonra düşüş eğilimine girerek eylül ayında 3,40’a gerilemiştir. Fakat
tekrar döviz talebi artınca kur 3,97’ye kadar yükseldikten sonra yılı 3,82 düzeyinde kapatmıştır.
Bir sonraki yıl döviz piyasasında ciddi sorunlar yaşanmıştır. 2018 yılının ilk üç ayında döviz talebinde
artış olmasına rağmen kur seviyesi neredeyse yatay bir seyir izlemesine rağmen özellikle ekonomik
daralmanın başlaması, Branson krizi ve Halk Bankası’na beklenen ceza nedeniyle döviz talebinde aşırı
hatta spekülasyon ile tabir edilebilecek derece döviz talebi yaşanınca dolar kuru yıl başında 2,84
seviyelerinde iken Ağustos ayının üçüncü haftası 7’ye kadar yükselmiştir. ABD ile ilişkilerin yavaş
yavaş düzelmesi sonucu kur düşüşe geçmiş ve yıl sonunu 5,27 seviyesinde noktalamıştır. 2019 yılının
ilk aylarında döviz talebinde artış sınırlı kalınca dolar kuru 5,29’dan 5,52’ye kadar yükselmesine
rağmen 5,20 seviyelerine kadar gerilemiştir. Döviz talebinde yükseliş tekrar devam edince 6,21’e
kadar yükselmiş daha sonra ekonomik ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak Temmuz ayında 5,45’e
kadar gerilemiş son dönemde tekrar yükselerek ağustos ayında 5,81 seviyelerinde kapatmıştır.
Bir sonraki grafikte ise hisse senedi piyasasında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki gelişmeler
birlikte gösterilmeye çalışılmıştır. Bu grafikte yeşil daireler içinde gösterilen alanda hisse sendi
piyasası ile döviz piyasa arasındaki ilişkiyi daha net açıklamaktadır. İlk yeşil bölge Haziran 2010 ile
Eylül 2001 dönemini kapsamaktadır. Hisse senedi piyasasında yükselişler yaşandığı dönem döviz
piyasasında düşüşler yaşanmaktadır veya tersi olguda çoğunlukla geçerlidir. İkinci daire alanı ise Ocak
2012- Mayıs 2014 dönemini kapsamaktadır. İlk yeşil alanda geçerli olan ilişki burada da
gözükmektedir.
Üçüncü yeşil daire ise Şubat 2017 ile Haziran 2018 arasını göstermektedir. Kendi içinde birkaç zaman
dilimi hariç hisse sendi piyasası ile döviz piyasası arasında ters yönlü ilişkinin varlığını net bir biçimde
grafiksel olarak göstermektedir. Son yeşil daire ise Haziran 2018- Ağustos 2019 dönemini
içermektedir ve ters yönlü dalgalanma boyutu net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bu son grafik
Türkiye’de hisse sendi piyasası ile döviz piyasası arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığına dair izlenimler
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bir sonraki bölümde hisse senedi piyasası ve döviz piyasası üzerine
yapılan çalışmalardan bazılarının ne gibi bulgular elde ettiğine yönelik literatür araştırmasına yer
verilecektir.
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Grafik 3. BİST100 Endeksi ve Dolar /TL Kuru
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* Dalgalanmalar daha iyi görülebilmesi için BİST100 endeksi 20.000 ile bölünmüştür.
3. Yazın Taraması
Bir önceki bölümde Türkiye’de döviz piyasasında ve hisse senedi piyasasında yaşanan gelişmelere ve
bu aralarında net bir şekilde ortaya çıkan ters yönlü hareketleri açıklamaya çalıştık. Bu bölümde ise
araştırmacıların hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasında nasıl sonuçlar elde ettikleri ve bu
sonuçları elde ederken izledikleri yöntemler özetlenecektir.
Granger, Huang ve Yang (2000) Hong Kong, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malesya, Pilipinler,
Singapur, Tayland, ve Tayvan için 3/01/1986 ile 14/11/1997 arasını incelediği çalışmalarında yapısal
kırılmaları dikkate almışlardır. Japonya ve Tayland için döviz kuru ile hisse senedi arasında pozitif
yönlü ilişki bulunurken, Tayvan için portföy yaklaşımına uygun olarak negatif ilişki bulmuşlardır.
Endonezya, Güney Kore Filipinler ve Malezya için güçlü geri besleme ilişkisine dair kanıtlar elde
edilirken, Singapur için herhangi bir ilişkinin varlığına dair kanıt elde edememişlerdir.
Kasman (2003) çalışmasında, BİST100 ve bazı alt sektör endeksler ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi
BİST100 içn 2/01/1990 ile 29/11/2002 dönemini analiz ederken alt sektörlerin veri seti biraz daha az
dönemini içermektedir. Endeksler ile döviz kuru arasında uzun dönemli bir ilişki bulurken Granger
nedensellik sadece endüstri endeksi ile döviz kuru arasında bulunmuştur.
Tabak (2006) günlük veriler kullanarak 1:08:1994 – 14:05:2002 dönemi için Brezilya ekonomisinde
döviz kuru ile hisse sendi piyasası arasındaki dinamik ilişkiyi birim kök testi ve eşbütünleşme analizleri
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ile ayrıca yapışla kırılmaları dikkate alarak incelemiştir. Doğrusal Granger testine göre portföy dengesi
yaklaşımını destekler bulgular elde edilirken doğrusal olmayan Granger nedensellik testi ise
geleneksel yaklaşımına dair kanıtlar sunduğunu belirtmiştir.
Pekkaya ve Bayramoğlu (2008) 02/01/1990 ile 13/04/2007 dönemi için Türkiye ekonomisinde hisse
senedi piyasası ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi nedensellik analizi kullanarak incelemiştir. BİST100 ve
S&P 500 endekslerinden döviz kuruna doğru bir nedensellik tespit etmiştir. Döviz kuru ile BİST100
endeksi arasında iki yönlü nedenselliğin varlığına dair kanıtlar elde etmiştir.
Sulku (2011) Türkiye, Hindistan’ın dahil olduğu 7 Güney Amerika ve Karayip Ülkeleri ile 6 Güney Asya
ülkesi olmak üzere toplam 15 gelişmekte olan ülke için yaptığı çalışması iki ülke hariç tüm ülkelerin
1988:01 - 2005:02 dönemini kapsamaktadır. Reel döviz kurunun Bai and Ng’nin ortak faktör
yaklaşımından elde edilen ortak faktörler ile hisse senedi piyasası arasında nedensellik bulguları elde
etmiştir. Tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu ve nedenselliğin pozitif mi negatif mi olduğunun tespit
edilmediğini bunun nedeninin ise bu ilişkiyi oluşturan dinamik yapının karmaşık olmasından
kaynaklandığını belirtmiştir.
Özer vd (2011) hisse senedi piyasası ile bazı makro değişkenler arasında ilişkinini olup olmadığını
sorguladıkları çalışmaların 01:1996 ile 12:2009 dönemini kapsamaktadır. Aylık veriler kullanılmış olup,
fiyat endeksi, faiz oranı, para arzı, dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi ile Borsa İstanbul
arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına dair kanıtlar elde etmiştir.
Belen ve Karamelikli (2016) 2006-2014 dönemini aylık veriler kullanarak döviz kuru ile hisse senedi
piyasası arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarına göre değişkenler arasın eşbütünleşme vardır. Bu
ilişkinin negatif olduğuna dair kanıtlar elde etmişlerdir. Çoşkun ve Ümit (2016) 2000:01-2014:07 aylık
verileri ile döviz kuru, altın fiyatı, reel konut fiyat endeksi, mevduat faiz oranı ve hisse senedi piyasası
arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Johansen test sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli
ilişki var iken Maki test sonuçlarına göre maalesef uzun dönemli bir ilişkinin varlığına dair kanıt elde
edilememiştir.
Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018) 23 alt sektör ve BİST 100 Endeksi ile en fazla tercih edilen iki döviz
arasındaki ilişkiyi 03/01/2011-26/05/2016 dönemi için analiz etmiştir. Sadece Tekstil-Deri endeksi ile
avro, Tekstil-Deri, Ticaret ve Teknoloji Endeksleri ile dolar kuru arasından uzun dönemli ilişki elde
edilirken geri kalan tüm sektörlerde herhangi bir ilişkinin varlığına dair kanıt elde edilememiştir.
Ayrıca Geleneksel yaklaşımına göre ilişkinin var olduğuna dair istatistiki kanıtlar elde edilmiştir.
Koyuncu (2018) makroekonomik değişkenler ile BİST 100 endeksi arasında 1988-2016 yılları aylık
veriler kullanılarak incelemiştir. Birim kök testleri, eşbütünleşme testleri sonucunda tümüyle modifiye
edilmiş en küçük kareler yöntemi (FMOLS) ve dinamik en küçük kareler (DOLS) uygulanmıştır. Hisse
senedi piyasası ile sanayi üretim endeksi ve enflasyon arasında pozitif yönlü bir ilişki varken, faiz oranı
ve reel ekonomik büyüme borsayı negatif etkilediğini bertilmiştir.
Döviz piyasası ile hisse sendi piyasası arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu konu çok sayıda araştırmacının
dikkatini çekmesine rağmen sonuç üzerinde herhangi bir uzlaşı sağlanamamıştır. Bu bölümde konu ile
ilgili yapılan bazı çalışmaların elde ettikleri sonuçlar özetlenmiştir. Bir sonraki bölümde analizde
kullanılacak veri seti ve uygulama yöntemleri tanıtılacaktır.
4. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK MODELLER
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Teorik bölümde döviz piyasası ile hisse senedi piyasası arasından kuvvetli ilişkinin varlığını ortaya
koymaya çalışan iddiaların incelendiği çalışmanın bir önceki bölümünde daha önce yapılan
araştırmalar ve sonuçlarına ait bilgiler paylaşılmıştı. Bu bölümde ise çalışmada kullanılacak veri seti ve
araştırma metodolojisi tanıtılacaktır.
Bu çalışmanın temel amacı doğrultusunda hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasında ilişkiyi
alabilmek için Türkiye’de en fazla tercih edilen döviz türü olan Dolar / TL kurunun kapanış değerleri
ele alınmıştır. Ayrıca, Hisse senedi piyasasının genelini temsil etmesi amacıyla BİST100 Endeksi
seçilmiştir. Çalışmanın zaman boyutu Mortgage krizi sonrasını kapsadığı için 1:1:2010-29:8:2019
dönemini içermektedir. 2423 günlük kapanış değerleri tahmin edilmek için kullanılmıştır. Veriler
TCMB’nin veri sistemi olan EVDS’den elde edilmiştir.
Çalışmada kullanılan seriler zaman boyutu içerdiğinden dolayı öncelikle bu serilerin durağanlığı
önemlidir. Eğer durağan olmayan zaman serileri ile tahmin yapılır ve zaman trendi etkileşiminden
dolayı korelasyon yükselirse bu durumda tahmin değerlerinin standart sapmaları dolayısıyla t
istatistikleri olması gerekenden yüksek çıkabilmektedir. Değişkenler arasında ilişki yok iken ilişki
varmış gibi sonuç elde edilmesine literatürde sahte regresyon olarak adlandırılır (Enders, 2007; 194196). Bu doğrultuda serilerin durağanlığı literatürde en çok tercih edilen iki test Genelleştirilmiş
Dickey – Fuller testi ile Phillips Peron (PP) testi uygulanmıştır. ADF testi Dickey ve Fuller (1979), PP
testi ise Phillips ve Perron (1988) tarafından geliştiriliştir.
Sahte regresyon olmaması için durağan olmayan serilerin arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı test
edilmesi gerekir bu amaç doğrultusunda tek denklemli yaklaşımlardan olan Engle ve Granger (1987)
geliştirilen eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Son olarak eğer seriler eşbütünleşik ise Johansen
(1990) tarafından geliştirilen vektör hata düzeltme (VECM) analizi ile etki tepki fonksiyonları
aracılığıyla çalışmanın amacı test edilmiş olacaktır13.
5. UYGULAMA SONUÇLARI
Çalışmanın temel amacının global kriz sonrası hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasında ilişkiyi
açıklamak olduğunu ilk bölümde bahsetmiştik. Bir önceki bölümde ise çalışmada kullanılacak
ekonometrik yöntemler özetlenmiştir. Bu bölümde uygulama sonuçları değerlendirilecektir. İlk olarak
birim kök testleri ile başlanacaktır. Tablo 1’de ADF ve PP birim kök testlerinin sonuçları rapor
edilmiştir.
Tablo 1. ADF ve PP testi Sonuçları
ADF
Veriler
Dolar
Bist100

NA
C
C&T
2.684702 0.981705 -1.39416
0.420042 -1.8325
-3.16458

D(Dolar)
-24.0317
D(Bist100) -49.6441

13

PP

-24.1878
-49.6469

-24.2567
-49.6375

NA
C
C&T
2.476356 0.843993 -1.5956
0.43989 -1.82064 -3.2187
-40.4055
-49.6493

-40.5131
-49.6532

-40.5512
-49.6438

Uygulanacak olan metodolojinin matematiksel açıklamaları ve kanıtları için Hamilton (1994) bakınız.
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* ADF testi için tablo değerleri %10, %5 ve %1 seviyesinde sırası ile -1.940955, -2.862535, -3.411667,
iken PP testi için -1.940955, -2.862533, -3.411663’dir.
Birim kök testleri kendi içinde üç farklı versiyonu bulunmaktadır. İlki zaman trendi ve sabit içeren
modeldir ve C&T ile ifade edilmiştir. İkinci ise sadece sabit içeren modeldir ve C ile ifade edilmiştir.
Sonuncusu ise ne sabit ne de zaman trendi içeren modeldir ve NA ile temsil edilmektedir. Hem dolar
için hem de BİST 100 endeksi için düzeyde durağan değil iken birinci farkları alındığından seriler
durağandır. Çünkü seriler düzeyde birim kök testine tabi tutulduklarında hesaplanan değerler tablo
değerinden büyük olduğu için birim kök içeren hipotez reddedilemez. Fakat Tablo 1’den de
anlaşılacağı üzere birinci farkları birim kök testine tabi olursa hesaplanan tau değerleri tablo
değerlerinin oldukça küçüktür ve boş hipotez reddedilir.
Serilerin birinci farkı durağan fakat düzeyde durağan olmadığı için analize devam edebilmek için
eşbütünleşme testi uygulanmıştır, sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Olasılık değerleri hem z
istatistiğine göre hem de tau istatistiğine göre hesaplanmış olup bağımlı değişken hisse sendi piyasası
iken değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Çünkü olasılık değer
0,05’den küçük olduğu için eşbütünleşik olmadığını iddia eden boş hipotez reddedilir.
Analizimizde bağımlı değişken dolar ise bu durumda hem tau hem de z istatistiği için olasılık değeri
0.05’den büyük olduğu için değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını reddeden boş hipotez
reddedilemediğinden dolayı değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olmadığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Tablo 2. Engle – Granger Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken Z istatistiği (Olasılık Değeri)
Tau istatitiği (Olasılık Değeri)
BIST1
0.0411
0.00612
ABDD
0.4522
0.2471
* Olasılık değerleri Mac Kinnon (1996) göre hesaplanmıştır.
Tek yönlü de olsa uzun dönemli ilişkinin varlığı istatistiksel olarak kanıtlandığı için etki-tepki
fonksiyonlarını yorumlayabiliriz. Grafik 4’de etki tepki fonksiyonları gösterilmiştir. Hisse senedi
piyasasında yaşanacak bir birimlik standart sapmalık şok kendi üzerinde çok az etkisi vardır. Bu pozitif
şok hisse senedi piyasasından alım etkisi ortaya çıkardığını söylemek yanlış olmayacaktır. Endekste
yükseliş sürecinin de kalıcı olduğu görülmektedir. Dolarda bir standart hatalık şok meydana
geldiğinde hisse senedi piyasasında azalışa neden olmaktadır. Azalış etkisi burada da oldukça sınırlı
olmasına rağmen 10 dönem boyunca kalıcı bir şekilde devam etmektedir.
Borsa endeksinde meydana gelen bir şok ise dolar kurunda düşüklüğe neden olsa bile diğer iki etki
tepki fonksiyonuna göre etki düzeyi 10 kat daha azdır. Bu etki de kalıcıdır. Son olarak dolarda
meydana gelen bir standart sapalık şok kendi üzerinde artış eğilimi göstermektedir. Yani döviz
kurunda bir yükseliş döviz talebini arttırdığını fakat bu artışın çok sınırlı olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Kısaca özetlemek gerekirse hem hisse sendi piyasasında hem de döviz piyasasında yaşanacak bir şok
kendi piyasalarını aynı yönlü bir etki bırakırken piyasaların çapraz etkisi ters yönlüdür. Döviz
piyasasında meydana gelen bir pozitif şok hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemektedir. Benzer
şekilde tersi olan durumda geçerlidir. Tüm şoklar değişkenler üzerinde kalıcı bir etki bırakmaktadır.
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Grafik 4. Etki-Tepki Analizi
Bir Birim Standart Sapmalık Şoka Tepkiler
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SONUÇ
Yatırımcıların elinde bir birbirine alternatif seçenek olan döviz piyasası ve hisse senedi piyasası
arasında çok sıkı bir ilişkinin bulunduğu özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde aşikardır. Bu
ilişkiyi açıklamaya yönelik çok sayıda iddia ve tez olmasına rağmen literatürde genel olarak iki alt
başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki geleneksel yaklaşım diğeri ise portföy dengesi
yaklaşımıdır.
2009 büyük global kriz sonrasında döviz piyasasında yaşanan gelişmelerin Borsa İstanbul üzerine
etkisini ortaya koymak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu doğrultuda 02 Ocak 2010 ile 29 Ağustos
2019 tarihleri arasında yer alan tüm iş günlerine ait veriler ile analizler yapılmıştır. Zaman serisi
içerdiğinden dolayı hem döviz kuru hem borsa endeksi düzeyde birim kök içerirken, birinci farkları
durağandır. Eşbütünleşme testi sonucuna göre bağımlı değişken borsa endeksi olduğunda değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. Etki tepki analizi sonuçlarına göre borsa ve dolar kuru kendi
üzerinde yaşanan bir birimlik şok kendilerinde aynı yönlü etki yaparken diğer piyasayı olumsuz
etkilediği bulunmuştur.
Bu sonuçlara göre Türkiye’de hisse sendi piyasası ile döviz piyasası arasındaki ilişki 2009 global kriz
sonrası verilerin daha çok geleneksel yaklaşım desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca bu
piyasalarda meydana gelen şok hem kendi hem de diğer piyasada kalıcı bir etki bırakmaktadır.
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Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyon: Türkiye’deki Televizyon İzleyicilerinin Tercihleri
Doç. Dr. Fikret YAMAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, UTF Bölümü
Arş. Gör. Semih AÇIKGÖZOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

Özet
İletişim kavramı geçmişten günümüze kadar süregelen süreçte önemli bir kavramdır. İnsan, yapısı
itibariyle doğumundan ölümüne kadar iletişim içerisindedir. Günlük hayatta ailemizle,
arkadaşlarımızla, akrabalarımızla bazen de hiç tanımadığımız insanlarla iletişimde bulunuruz.
İletişimimize yön veren bazı kitle iletişim araçları bulunmaktadır. Bu araçların başlıcaları; gazete,
dergi, radyo, internet ve televizyondur. Belki de her evde bir ya da birden fazla olması ve insanları
çeşitli programlar sayesinde kendine bağlaması, hem görüntü hem ses sağlaması gibi özelliklerinden
dolayı televizyon, kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden biridir. Müzik programları, haber
programları, spor programları, eğlence programları, eğitim programları gibi birçok programı izleyiciyle
buluşturan televizyon insanların davranışlarına yön verebilmekte, olaylara tepkili ya da aklı-selim
yaklaşabilmekte, kısacası bir kitle iletişim aracı olarak televizyon insanları istediği gibi
yönlendirebilmektedir. Çalışmada televizyonun kitle iletişiminde etkisinin ne olduğu ve rayting
oranlarına bakılarak ülkemizdeki izleyicilerin belirli tarihler arasında gün boyunca televizyonda hangi
tür programları daha çok izledikleri araştırılmış, programlar özelliklerine göre sınıflandırılmış, sonuçlar
bu doğrultuda yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Kitle İletişimi, Televizyon, Türkiye.
Television As A Mass Media: The Preferences Of Television Viewers İn Turkey
Abstract
The concept of communication is an important concept in the process that lasts from the past to the
present. Human beings are in communication from birth to death in terms of their nature. In
everyday life, we communicate with our family, friends, relatives, sometimes people we don't even
know. there are some mass media that guide our communication. The main of these tools are;
newspapers, magazines, radio, internet and television. Perhaps television is one of the most
important mass media because it has one or more in each house and connects people to itself
through various programs and provides both image and sound. Thanks to television, which brings
many programs such as music programs, news programs, sports programs, entertainment programs
and educational programs to the audience, people can direct their behavior, are reactive or mentally
in short, television as a means of mass communication can manipulate people as they wish. In the
study, it was investigated what effect television had on mass communication and what kind of
programmes the audience in our country watched more on television during the day between certain
dates, looking at the proportions of the programs, classified and the results were interpreted
accordingly.
Keywords: Communication, Mass Media, Television, Turkey.
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GİRİŞ
Kitle iletişim araçlarının öneminin giderek artması ve insanları etki altına alabilmesi kitle iletişiminin
önümüzdeki yıllarda topluma ne ölçüde yön vereceğinin en büyük kanıtıdır. Kitle iletişiminde birçok
araçtan yararlanılmaktadır. Bu araçların başında da televizyon gelmektedir. Televizyon hem
ortamların çoğunda olması, hem farklı kanallara aracılığıyla farklı hedef kitleleri çekebilmesi açısından
kitle iletişiminde başrol oynamaktadır. Televizyon sayesinde insanların düşüncelerine yön
verilebilmekte ve iletilmek istenen mesaj rahatlıkla bireye iletilebilmektedir.
İletişim günümüzde toplumun her alanında önemli bir kavramdır. Toplumdaki karmaşanın,
anlaşmazlıkların temelinde iletişimde yaşanan sıkıntılar yer almaktadır. Son 30 yıldır ülkemizde ve
dünyada giderek yaygınlaşan kitle iletişim araçları sayesinde insanlar birbirleriyle farklı araçları
kullanarak iletişim kurmaktadırlar. Televizyonda izleyicilere birçok alternatif program sunulmaktadır.
İzleyiciler bu programlardan kendilerine hitap ettiklerini düşündükleri programları izlemekte ve buna
göre fikirlerini şekillendirmektedirler. Kimi izleyici için haber programları, kimileri için diziler, kimileri
için ise farklı türdeki programlar ilgi çekicidir.
Çalışmada 01-07 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkemizdeki programların tüm kuşaklar içerisindeki
rayting oranları incelenmiş ve ülkemizdeki izleyicilerin bu dönemde hangi tür programları takip
ettikleri ortaya konulmuştur.
1.İLETİŞİM
İletişim; bilgiyi üretme, başkalarına aktarma ve anlamlandırma sürecine verilen addır (Cangil,
2004:70). İletişim sayesinde insanlar bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi kullanırlar. İletişim gerek sözlü,
gerek yazılı, gerekse jest, mimik ve beden dili sayesinde düşünce, fikir, duygu, tavır gibi davranışların
karşımızdakilere aktarılmasına imkan sağlayan bir kavramdır. Günlük hayatta insanlar için iletişim
olmazsa olmazdır. Çünkü iletişim toplum içerisinde yaşayan insanın sıklıkla başvurduğu bir kavramdır.
İletişimin fonksiyonları şunlardır (Çağlar ve Kılıç, 2009: 5-6);


Bilgi taşır,



Sağlıklı ilişkiler kurulmasında yardımcı olur,



Etkileşimi beraberinde getirir,



Kararların taşınmasına yardımcı olur,



Emirleri taşır, geri bildirim sağlar.

İletişimdeki temel faktörler gönderici, mesaj ve alıcıdır (Uzuntaş, 2013: 15).
Şekil 1. Genel İletişim Modeli

GÖNDERİCİ

MESAJ

ALICI

Kaynak: Uzuntaş, A. (2013). Etkili İletişim, Anlatabilmek ve Anlayabilmek, Kastamonu Eğitim Dergisi,
21(1), s.15.
İletişimde asıl olan insanlar arası etkileşimi gerçekleştirmektir. İletişimde göndericinin aktardığı mesaj
alıcıya ulaşır (Eroğlu, 1996: 276).
Birey, toplumda yaşamını sürdüren sosyal bir varlıktır. Birey sosyal bir varlık olduğu için çevresindeki
diğer bireylerle duygu ve düşüncelerini paylaşmak istemektedir. Bu nedenle diğer bireylerle iletişim
halinde olmak zorundadır. İletişim sayesinde birey toplumsallaşır. Bu sayede çevresi ile uyum sağlayıp
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yaşamını şekillendirir. Bireyin hareketleri, duruş ve davranışları kendini ifade etmesini sağlar. Bu
sayede çevresindeki diğer bireylere mesaj verir. Bilgiyi üretme, algılama ve iletme süreci olan iletişim
sayesinde birey diğer bireylere mesaj gönderir(Tayfur, 2008: 21).
İletişim türleri beşe ayrılır. Bunlar (Yatkın ve Yatkın, 2006: 51-87);


Kişi içi İletişim,



Kişiler arası iletişim,



Yönetsel iletişim,



Örgütsel iletişim,



Kitle iletişimidir.

2.KİTLE İLETİŞİMİ
Bazı bilgi ve semboller, bazı hedefler tarafından üretilirse ve toplumun belirli bir kesimine iletilirse ve
bunlar da insanlar tarafından yorumlanırsa bu süreç kitle iletişimini oluşturmaktadır. Kitle iletişim
sürecinde kaynak ve hedef arasındaki kanallar, radyo, televizyon, gazete, dergi, el ilanları gibi kitle
iletişim araçlarıdır (Çağlar ve Kılıç, 2009: 30).
Kitle iletişim araçlarının işlevleri şunlardır(Savaş,2006:2);


Habercilik,



Toplumsallaştırma,



Motivasyon,



Tartışma-diyalog,



Eğitim,



Kültürel gelişme,



Eğlence,



Bütünleştirme.

Hayatımızın her alanına girmiş olan kitle iletişim araçları sayesinde toplum, üretilmiş olan ürünleri
birlikte sinema salonlarında tüketmekteydi. Radyo ve televizyon sayesinde ise kitlesel üretim hızlandı.
Medyanın yaygınlaşarak insanın hayatında merkez nokta haline gelmesi ile popüler kültür tartışmaları
da toplumda giderek artmıştır (Güllüoğlu, 2012:71).
Teknolojideki gelişmeler bireylerin tutum ve davranışlarını etkilemekte, onları yönlendirmektedir. Bu
teknolojik gelişmelerin en başta gelenlerinden biri ses ve görüntüyü aynı anda izleyici ile buluşturan
televizyonlardır. Televizyon bilinçli ve amacına uygun olarak kullanılmadığında insanlar, özellikle de
çocuklar üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir (Arslan, 2004:2).
İnsanların çevresiyle ilgili bilgi almalarını sağlayan, geniş halk kitlelerini birbirine bağlayan araçlar kitle
iletişim araçlarıdır. Kitle iletişimi hızlı, kamusal ve geçicidir. İletinin halkın izlemesine açık olması
kamusal olduğunun göstergesidir. İletinin hızlı bir biçimde hedef kitleye iletilmesi hızlı olduğunu
gösterir. Kayıtlara geçmekten ziyade, alındığı zamanda tüketilmesi hedeflendiği için de geçicidir
(Şahan ve Çınar,2004:314).
Kitle iletişim araçları sayesinde kültürel anlamdaki her türlü ürün, fikir, bilgi bireylere çok hızlı bir
biçimde iletilebilmektedir. Kitle iletişim araçları toplumları yönlendirir, fikirlerinde, tutum ve
davranışlarında ikna edici olur (Dilber, 2014:60).
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Dünyada kitle iletişim araçlarının etkin olarak kullanılması basın sayesinde olmuştur. 1930-1950 yılları
arasında radyo kitle iletişim araçları içerisinde en etkin olan araç olarak değerlendirilmektedir. Bu
yıllarda radyo siyasi propaganda aracı olarak da sıklıkla kullanılmıştır. 1950’li yıllardan sonra ise
televizyon kitle iletişim araçları içerisinde liderliğe yükselmiştir (Kocadaş, 2004:130). Günümüzde ise
internet kitle iletişimin de önemli bir yer edinmiştir.
Kitle iletişi araçları sayesinde insanlara arasındaki iletişim de artmaktadır. Kitle iletişim araçlarının
mekanik güçleri sayesinde iletişim hızla kitle iletişimine dönmektedir. Kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması ile birlikte iletişimin kapsam ve etkileri de genişleyecektir (Yılmaz, 1996: 278).
3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırmada 01-07 Ekim 2019 tarihleri arasında yedi gün boyunca Türkiye’de en çok izlenen
televizyon programları program türü ve frekansları açısından incelenmiştir. Araştırmada hangi tür
programların izleyiciler tarafından tercih edildiği ve bir kitle iletişim aracı olan televizyonda hangi
kanalların daha çok izlendiği ortaya konulmuştur. Veriler “https://www.tv8.com.tr/reytingsonuclari?” adresinden alınmıştır.
Çalışmaya sadece ilk on programın dahil edilmesi ve bir hafta içerisindeki programların incelenmesi
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
Tablo 1. 01-07 Ekim 2019 Tarihleri Arası Program Reytingleri
TARİH

Diziler

Gerçek Yaşamlar

Eğlence

Filmler

Kültür
Programları

Haber Programları
1 EKİM

4

3

1

1

1

-

2 EKİM

7

2

1

-

-

-

3 EKİM

5

3

2

-

-

-

4 EKİM

6

1

1

2

-

-

5 EKİM

5

2

-

1

-

2

6 EKİM

2

3

-

4

1

-

7 EKİM

5

2

2

1

-

-

SAYI

34

16

7

9

2

2

%

48,57

22,86

10,00

12,80

2,86

2,86

Kaynak: https://www.tv8.com.tr/reyting-sonuclari?
Tablo 1’de 01-07 Ekim 2019 tarihleri arasında Türk televizyon kanallarında en çok izlenen program
türleri yer almaktadır. Belirtilen tarihlerde ilk on sıradaki programlar altı başlık altında toplanmıştır.
İzleyiciler bu tarihler arasında %48,57 oranında dizi, %22,86 oranında haber programı, %12,80
oranında eğlence programı, %10 oranında gerçek yaşam programları, %2,86 oranında film ve yine
aynı oranda kültür programlarını izlemişlerdir. Haftanın yedi gününün altısında diziler en çok izlenen
program olmuştur. Sadece 6 Ekim günü eğlence programları diğer programların önünde yer almıştır.
Diziler ve haber programları her gün izlenen program türleri arasındadır. Haftanın iki günü hariç
izleyicilerin en çok izlediği on programın yarısı ve yarısından fazlasını diziler oluşturmaktadır. Kültür
programları ise sadece bir gün en çok izlenen programlar listesinde ilk ona girebilmiştir.
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Şekil 1. En çok izlenen 10 programın yayınlandığı kanallar
Seri 1; TRT; 3; 4%
Seri 1;
Kanal D; 6;
8%

Seri 1;
Show; 15;
21%

Seri 1; TV8; 4; 6%
Star
Fox
Atv
TV8

Seri 1; Kanal 7; 2;
3%

Seri 1; Star; 2;
3%

Seri 1;
Fox; 18;
26%
Seri 1; Atv;
20; 29%

Show

Kanal D

TRT

Kanal 7

Kaynak: https://www.tv8.com.tr/reyting-sonuclari?
Yukarıdaki şekilde 01-07 Ekim 2019 tarihleri arasında en çok izlenen toplam 70 programın
yayınlandığı kanallar grafik şeklinde gösterilmiştir. Grafiğe göre en çok izlenen 70 programın %20,29’u
Atv, %18,26’sı Fox Tv, %15,21’i de Show Tv’de yayınlanmıştır.
Program türlerine göre bakıldığında ise, bir hafta içerisinde ilk ona giren program isimleri şu
şekildedir.
Tablo 2. Program türlerine göre program isimleri
DİZİLER

HABER PROGRAMLARI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Fatih Portakal İle Fox Ana haber-5

Kadın Özet

Show Ana Haber-6

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özet

ATV Ana haber

Benim adım Melek

Atv Hava Durumu

Afilli Aşk

Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber-2

Sen Anlat Karadeniz

Haber Önü Show TV

Mucize Doktor-3

GERÇEK YAŞAMLAR

Sen Anlat Karadeniz Özet

Müge Anlı ile Tatlı Sert-5

Afilli Aşk Özet

Esra Erolda-2

Yemin-2

EĞLENCE

Bir Zamanlar Çukurova

Masterchef Türkiye-2

Mucize Doktor Özet

Güldür Güldür Show

Bir Zamanlar Çukurova Özet

Güldür Güldür Show Özet

Hercai

O Ses Türkiye-2

Payitaht Abdülhamit

Çok Güzel Hareketler 2

Her Yerde Sen

Çok Güzel Hareketler 2 Özet
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Arka Sokaklar

Yaparsın Aşkım

Her Yerde Sen Özet

FİLMLER

Hercai Özet

Hababam Sınıfı Tatilde

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Riddick

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Özet
Benim Tatlı Yalanım

KÜLTÜR PROGRAMLARI
Kim Milyoner Olmak İster-2

Kalk Gidelim
Aşk Ağlatır
Kimse Bilmez
Çukur
Yasak Elma
Çukur Özet
Yasak Elma Özet
Zalim İstanbul

Kaynak: https://www.tv8.com.tr/reyting-sonuclari?
Yukarıdaki tabloda en çok izlenen program türleri altında program isimleri yer almaktadır. Dizilere
bakıldığında bir hafta boyunca en çok izlenen dizi “Mucize Doktor” isimli dizi üç defa ilk on sırada yer
almıştır. Bu diziyi “Yemin” isimli dizi izlemiştir. Haber programlarında Show Ana Haber bülteni ilk
yetmiş programda altı kez ilk on sırada yer almıştır. Onu “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” bülteni
takip etmiştir. Gerçek yaşamlar programlarında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli program beş defa ilk
on sırada yer almıştır. Bu programı iki defa ile “Esra Erolda” isimli program takip etmiştir. Eğlence
programlarında ise, “Masterchef Türkiye” ve “O Ses Türkiye” isimli programlar ilk onda ikişer kez yer
alarak en çok izlenen programlardan olmuşlardır. Türkiye’deki izleyiciler dizilere gösterdikleri ilgiyi
filmlere göstermemektedirler. Bir hafta boyunca “Hababam Sınıfı Tatilde” ve “Riddick” isimli filmler
ilk onda yer alabilmişlerdir. Kültür programlarında ise “Kim Milyoner Olmak İster” isimli yarışma
programı ilk onda iki defa yer almıştır.

SONUÇ
Televizyon ülkemizde hemen hemen tüm evlere girmiş ve bazı aileler için hayatın vazgeçilmezi olmuş
bir kitle iletişim aracıdır. Bireyler bazen diziler, bazen spor müsabakaları, bazen filmler ya da diğer
programlar için televizyon kanallarını takip etmektedirler. Son yıllarda ne kadar internetin ön plana
çıktığı söylense de günümüz şartlarında televizyon hala etkisini devam ettirmektedir. Bunun en büyük
nedeni her yaş grubuna hitap etmesinden kaynaklanmaktadır.
Çalışmada bir kitle iletişim aracı olarak televizyon incelenmiş ve izleyicilerin hangi televizyon
programlarını takip ettikleri ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.
Araştırmada elde edilen sonuçlardan ilki, televizyon izleyicilerinin en çok dizileri izlediğidir. Diziler
diğer programlara göre çok fazla izleyici bulabilmektedir. Ayrıca izleyicinin bir diğer özelliği de
izleyeceği dizinin önceki hafta yayınlanan bölümünün özetini de izlediğidir.
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İzleyiciler ikinci sırada haber programlarını takip etmektedirler. Bu içinde bulunulan duruma göre
şekil almaktadır. Araştırmaya dahil edilen tarihlerde ülkemizin düzenlemiş olduğu harekat izleyicileri
haber programlarına yöneltmiştir.
Çalışmadaki bir diğer sonuç ise, kültür programlarının izlenme oranının azlığıdır. Kültür programları
başlığı altında izlenen programın aynı program olması dikkat çekicidir. İzleyicilerin eğlence
programlarını daha çok haftasonu izledikleri sonucu bir diğer sonuçtur.
Ayrıca izleyicilerin en çok izledikleri televizyon programları da üç kanal etrafında şekillenmektedir.
Bundan sonra araştırma yapacaklara aylık ya da yıllık oranları dikkate almaları ve televizyon
programlarının analizini buna göre yapmaları önerilmektedir.
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Abstract
Work-life balance can be defined as the lack of opposition between one’s work and other life roles,
and maintaining this balance has been one of the most significant challenges to overcome in order to
be successful. Since traditionally women entrepreneurs have to undertake multiple roles in relation
to their families and their businesses, maintaining a balance between their work and their personal
life has become a greater obstacle than that of their male counterparts. It is widely perceived that
fulfilling family and domestic responsibilities is a woman’s primary role in society; however, the
extent of this socio-cultural status varies in different societies and cultures.
This study aims to explore the work/life balance (WLB) issues faced by women entrepreneurs in 2
different countries with different socio-cultural and economic backgrounds. Illustrating the impact of
social support on different levels of WLB and identifying factors influencing the WLB issues of women
entrepreneurs are two of the most important objectives of this study. In order to achieve this end,
interviews were conducted with women entrepreneurs in Iran and Turkey.
Keywords: Women Entrepreneurs; Work/Life Balance; Iran; Turkey;
özet
Türkiye ve İran’daki Kadın girişimcilerin İş/Özel Hayat Dengesi Üzerinde
İş-yaşam dengesi, bireyın işi ile diğer yaşam rolleri arasındaki denklik olarak tanımlanabilir ve bu
dengeyi sürdürmek başarılı olmak için aşılması gereken en önemli zorluklardan biridir. Geleneksel
olarak, kadın girişimciler, aileleri ve kurdukları işletmeler ile ilgili olarak birden fazla rol üstlenmeleri
gerektiğinden, işleriyle kişisel yaşamları arasındaki dengeyi korumak konusunda erkek
meslektaşlarından daha büyük bir zorlukla karşılaşmaktadır. Aile ve ev içi sorumlulukların yerine
getirilmesinin bir kadının toplumdaki birincil rolü olduğu yaygın olarak algılanmaktadır; ancak, bu
sosyo-kültürel durumun kapsamı farklı toplumlarda ve kültürlerde farklılık gösterir.
Bu çalışma, farklı sosyo-kültürel ve ekonomik geçmişe sahip 2 farklı ülkede kadın girişimcilerin
karşılaştığı iş / yaşam denge sorunlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Yakın çevreden görülen desteğin
farklı iş / yaşam denge düzeyleri üzerindeki etkisini göstermek ve kadın girişimcilerin iş / yaşam denge
sorunlarını etkileyen faktörleri belirlemek, bu çalışmanın temel amaçlarıdır. Bu amaca ulaşmak için
İran ve Türkiye'deki kadın girişimcilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak iş / yaşam dengesi ile ilgili
ülkeler arası farklılıklar ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimciler, İş-Yaşam Dengesi, Iran, Türkiye;
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INTRODUCTION
With today’s competitive economy each country seeks to attain a method in order to achieve an
advantage towards other economies and one of the most significant key factors in economic
development is believed to be entrepreneurship (Acs, 2006; Verheul, Stel, & Thurik, 2004). Hence,
there is a worldwide attempt to promote entrepreneurship by governments. Therefore, the role of
women participation in the economy should not be underestimated. Since they constitute half of the
population, any increase in their rate of entrepreneurial activity not only boosts the economy but
also it’s believed to be beneficial for the society and women themselves (Coughlin & Thomas, 2002).
This growing interest in entrepreneurship and in recent years women entrepreneurship, has also led
to an increase in studies related to this matter. One of the main focuses of such studies is analyzing
the problems and obstacles faced by entrepreneurs. Attracting customers, financial problems, hiring
qualified work force, managerial issues, handling legal problems and competition are some the main
problems faced by entrepreneurs during their entrepreneurial process(Chu, Benzing, & Mcgee,
2007). However further research on women entrepreneurs has proven that aside from the common
problems, women also face additional difficulties than their male counterparts throughout their
entrepreneurial process(Hisrich, Robert, 2009; Piacentini, 2013). Socio-cultural constraints, lack of
networks and maintaining work/life balance are some of the most important problems that women
entrepreneurs bear (Bruni, Gherardi, & Poggio, 2004).
WORK/LIFE BALANCE
Work/ life balance (WLB) can be best described as the relationship between one’s institutional and
cultural times of work as well as non-work in societies that the wages are distributed and gained via
labor markets (Felstead, 2002). Clark also simply defines WLB as “‘satisfaction and good functioning
at work and at home with a minimum of role conflict’ (Clark, 2000). As the responsibilities and
commitments for each individual gets complicated with todays’ global competition and aging
workforce, people have started renewing their interest in their personal lives as well as their family
values (Lockwood, 2003). Furthermore, global competition has led employees to be forced to work
for longer hours, limiting the time they have, to spend with their family member and making it
harder for individuals to reach a healthy balance between their work and family related
responsibilities (Burke, 2006). Nowadays work and family are not believed to be separated from
each other meaning that each domain can affect the other. Hence, failure in balancing these
intertwined domains can have negative effects such as psychological distress and work and life
dissatisfaction (Koyuncu, Burke, & Wolpin, 2012). As a result, this subject has attracted the attention
of not only scholars, but also many policymakers. So far this increase in this subject has led some
organizations and countries to implement some facilitating policies; however these policies do not
seem to be sufficient (Sturges, 2004).
WORK/LIFE BALANCE ISSUES FACED BY WOMEN
Work/life balance occurs, when an individual has control over when, how and where they work and
this can only be achieved when they feel that their right to fulfill their life inside and outside work is
accepted (Pocock, 2005). however, the assumption of people having control over their work and
personal environment does not seem to be applicable in reality (Walker, Wang, & Redmond, 2008).
As a result, maintaining a balance between work and life responsibilities has become a massive
problem especially for women who are traditionally expected to fulfill more responsibilities regarding
domestic matters (Jamali, 2008; Rehman & Roomi, 2012). It is believed that work/life trade-off for
women, is mainly “uni-directional” whereas this trade-off is considered “bi-directional” for men. This
means that in case of some inter-role conflicts men possess the ability to compensate one side,
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whereas women are expected to always choose and prioritize family over their work (Posig & Kickul,
2004). Consequently, most women see self-employment as a variable option to balance their
responsibilities due to the flexibility it provides (Baughn & Neupert, 2006; Rehman & Roomi, 2012).
Even though, achieving a flexible time schedule might decrease the risk of work/life conflicts, it does
not solve the issue completely.(Jamali, 2008) in many societies, women are still viewed by their
predefined roles as mothers and caretakers whereas men are still expected to be the
breadwinners(Hisrich, Robert, 2009; Karimi, 2009; McElwee & Al-Riyami, 2003). Consequently, aside
from the roles attributed to their jobs, women are also expected to perform other domestic roles
such as being a “good” wife, mother, daughter, caretaker and housewife (Jamali, 2008; Uddin,
Author, & Chowdhury, 2015; Walker et al., 2008). Hence, this role overload restrains women from
achieving a healthy WLB that may result in job, marital and even life dissatisfaction (Lee Siew Kim &
Seow Ling, 2001). however, further studies have shown that family and spousal support has a
positive effect on diminishing the risks of work/life conflicts (Brynin, 2000; Kulik & Rayyan, 2003).
Work life balance issues have attracted increasing attention of the scholars within the mainstream
research on women entrepreneurs; however, the majority of these researches are being conducted
in developed countries (Ahl, 2006; Brush, 2006; Karimi, 2009). On the other hand, regarding the WLB
issues faced by women entrepreneurs in developing and underdeveloped countries, the researches
seem to be rather insufficient (Karimi, 2009; UNIDO, 2001.). Furthermore, additional studies have
revealed that socio-cultural factors such as gender roles and political and economic factors play an
undeniable role on an individual’s experience regarding WLB issues (Feldman, Masalha, 2001,; Kulik
& Rayyan, 2003). For example, in cultures that people exhibit more tendencies towards power
distance and collectivism, the likeliness of them confronting issues regarding WLB augments (Joplin,
Shaffer, Francesco, & Lau, 2003).
WOMEN ENTREPRENEURS IN TURKEY
Women in Turkey constitute 50.9% of the population (OECD, 2018); however, according to GEM
Turkey report 70% of the entrepreneurs in Turkey are men and only 30% of them are women. In the
recent years the government has modified policies in favor of women in order to increase Turkish
women’s participation in the economy; Yet again the gap between male and female entrepreneurs
exists (Keskin, 2014). According to a research on the obstacles faced by Turkish women
entrepreneurs, judgment and beliefs of the society towards women’s value (30%), lack of knowledge
(23%), difficulty in finding the necessary capital in order to establish the business (16%) and legal
barriers (11) were the main problems faced by the participants (Soysal, 2010). Moreover, Turkish
women also see their spouses as another obstacle in their entrepreneurial endeavor. In the
patriarchal structure of Turkish society, many of spouses view women’s starting a business as a loss
of prestige and status in their male-dominated sphere.(Öğüt, 2006) In another research lack of family
support was also mentioned as another difficulty on Turkish women entrepreneurs’ path towards
self-employment (Kurtsan, 2011). In another study focusing on the perceived risks by Turkish women
entrepreneurs prior to their entrepreneurial activity, 47% of them believed that they faced economic
risks, 22.3% domestic, 19.3% physical and emotional risks and finally 5.5% faced social risks. This
results show that after economic risks, domestic risks seem to be one of the main demotivating
factor for Turkish women entrepreneurs (Ufuk & Özgen, 2001).
WOMEN ENTREPRENEURS IN IRAN
Even though women constitute 49.6% of the Iran population(Abbasi-Shavazi, 2013) and the literacy
ratio of women to men is 0.99 showing that women outnumber men in college education, female
participation in economy is still considerably low in comparison with their male counterparts
(Sarfaraz & Faghih, 2011). According to the General Entrepreneurship Monitor’s (GEM) 2008 report
the male overall entrepreneurial activity in Iran is two times more than the female overall
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entrepreneurial activity (Sarfaraz & Faghih, 2011). Aside from economic problems caused by US
imposed sanctions and government intervention in business which has made people reluctant to
start a business in the country (Devarajan & Mottaghi, 2014; Sarfaraz, 2016), women also confront
financial, socio-cultural and family barriers in their attempt to start a business (Mirghafouri, Sayadi,
Taheri, 2010). The existing patriarchal ideology that emphasizes on women’s domestic
responsibilities has caused a negative stereotype towards working women (Ghorayshi, 1996). This
stereotype has also lead society to underestimate women and their attempt to start their business
(Alaedini & Razavi, 2005). Moreover, existence of certain regulations also limits women in their
entrepreneurial activities. For instance, women need their husband’s approval in matters like
employment or even when they want to attain a passport (Alaedini & Razavi, 2005). Current
researches have shown that Iranian women have to confront WLB issues due to the traditional
gender roles defining women through their spousal and maternal roles (Karimi, 2009).
Mainstream researches on Turkey and Iran have pointed out that these 2 countries share some
amount of cultural characteristics. In an attempt to cluster different cultures Hofstede places Iran
and Turkey in the same cluster where there is a strong uncertainty avoidance and power distance
and he characterizes these societies as masculine (Hofstede, 1983). Both countries are
predominantly Muslim countries thus it can be inferred that Islam would have some effects in their
cultural dimensions. Even though, both countries are Muslim it must be kept in mind that the Turkish
state is secular and is based on the separation of religion and state. On the other hand, In Iran the
state is being run dominantly by religious laws (Kabasakal & Dastmalchian, 2001). Even though both
countries share some similarities, they differ in their economic characteristics. According to OECD,
Turkish GDP is 766.428 billion USD (OECD, 2018); however, Iran has been suffering from a long term
economic stagnation and despite its rich resources as of 2017 has the GDP of 439.5 billion USD (GEM,
2019).
PURPOSE OF THE STUDY
This study aims to get a full insight on work/life balance issues faced by women
entrepreneurs in Iran and Turkey.
The main objectives of this study are:
•
•
•
•

Illustrating different levels of partner/family support received by these women
Identifying the factors influencing WLB issues faced by these women
Analyzing the similarity and differences in WLB issues between women in these 2
countries.
Identifying the techniques that are used by these women in each country in order to
overcome their WLB issues.

Since most of the studies done by scholars are mainly conducted in western countries , this study
intends to bring a better understanding on this matter in these 2 countries hoping to provide more
insight regarding WLB issues faced by women entrepreneurs in these 2 regions.
METHODOLOGY
Since the aim of the research was to gain a better understanding about the opinions and experiences
of women entrepreneurs in Turkey and Iran regarding their WLB issues(Merriam , 2002.), qualitative
research methodology was considered appropriate. In order to reach this aim a semi-structured
question form was prepared based on the sensitizing concepts in the literature. The question form
consisted of 7 demographic questions and 6 questions focusing on WLB issues and entrepreneurs’
support system. In the process of forming the questions the work of the following scholars were
taken into notice
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: (Cross & Linehan, 2006; Jamali, 2008; McElwee & Al-Riyami, 2003; Rehman & Roomi, 2012).
Furthermore, in order to remove any possible language ambiguity and achieve a deeper level of
communication, the question from was translated into Persian and Turkish. In order to achieve
variety in the responses and hence get a more comprehensive result, it was attempted to choose the
participants from different sectors. The participants were reached out using convenience technique.
Throughout the research 5 participants from Turkey and 5 participants were interviewed. All
participants were informed about the interview and its scope prior to the interview via Telephone. In
the process of data gathering, face-to-face interviews were made with the participants. The
researcher traveled to Iran to conduct the interviews in Tehran. Four of the interviews in Turkey took
part in Istanbul and for one interview because the interviewee’s residence was in Edirne, the
researcher had to conduct the interview through an online video call. All interviews were tape
recorded and later on were transcribed and translated to English for the research.

RESULTS
Demographic profile of the participants (table1) shows that 3 of the respondents are in age range of
20-30 years, while 1 of them is aged between 30-40 years, 3 are in the range of 40-50 years and 3 of
them are over 50 years old. Out of 10 participants in total 9 of them are or were married at a point
and only one of the participants was single yet in a relationship. 4/5 of the Iranian participants had 2
kids and only one didn’t have any kids. However, among Turkish participants, only 2 of them had
children and the number of their children was 2 in each household.
As for the years that women were active in business the duration varies from 4 years till up to 35
years. When the ages of the participants were taken into account, in is derived that nearly all of the
participants have been playing an active role in the business since their 20s.
Considering the educational level of the participants, all Turkish entrepreneurs interviewed were
graduated from university; however the range in Iran varied 2 PHD holders, 2 university graduates
and a high school graduate.
Table1: Demographic Overview
Participants

Years in business Age range Marital status

Children Education

Nature of business

TR1
TR2
TR3
TR4
TR5

14
4
20
7
15

30-40
20-30
50-60
20-30
40-50

Married
Single
Married
Married
married

0
0
2
0
2

Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor

Restaurant
Nutrition
Pastry shop
Jewelry
Laundry

IR1

27

40-50

Married

2

High school

IR2

23

40-50

Married

2

Bachelor

IR3
IR4
IR5

21
7
35

50-60
20-30
60-70

Married
Married
Married

2
0
2

PHD
Bachelor
PHD

Beauty salon
Import/export
company
Dental clinic
Clothing manufacturer
Shipping

.
HUSBAND AND/OR FAMILY SUPPORT
Studies have proven that spousal or family support plays an important role not only in encouraging
women entrepreneurs but also in facilitating their endeavor in managing issues related to WLB
(Brynin, 2000; Kulik & Rayyan, 2003); hence, participants were asked whether they received any
financial or emotional support from their family and/or their partners. As a result among Iranian
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women all of them stated that they had supportive husbands and only one received support from
her family. These results highlight lack of support from family members in Iran. It was seen that only
one of the Iranian interviewees received support from both her spouse and family. However, all of
the interviewees have received at least some sort of support.
On the other hand among Turkish women, the results were more balanced and 4 of the participants
believed to have received family support and as for supportive spouses, 3 of the Turkish
entrepreneurs received support from their spouse. Among the interviewees one stated that she
didn’t receive any sort of support from neither her Partner, nor her family. (See figure1)
It is inferred from the interviews that among the Iranian participants none of them received any form
of financial support from either their family member or their husband. On the other hand 2 of the
Turkish participants announced that they received some sort of financial support from either their
family or their husband. One participant’s husband took a loan from the bank in his in order to
finance the necessary capital for her business and now she is the one paying the credits. The other
one’s mother supported her financially after she quit her job, trying to establish her business.

Figure 1: Family/husband Support
6
5
4
3

Turkey
Iran

2
1
0
Supportive Family Supportive Husband Supportive Family
and Husband

No Support

Throughout the interviews, when the participants were asked to explain the support they were
receiving, the perception of women when they say that they received emotional support from their
spouses came to attention. In nearly all interviews the spouse’s verbal encouragement or even in
some cases his tolerance towards any possible negligence regarding domestic works was viewed as
support. None of the participants expected to receive any sort of physical support such as sharing
responsibilities regarding the children or house chores. One of the interviewees described the
support she received from her husband as:
“I have to say that Mohsen (husband) really helped me. If it weren’t for him I couldn’t go to work and
spend 10 hours working outside”. (IR1)
However, later on, with regards to the subject of her domestic workload, she explained:
“When I was returning home from work I would do all the house chores at night. I was managing my
time. I was doing all the house chores on my own”. (IR1)
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Also in another case, one of the Turkish entrepreneurs explains that she is so lucky in this matter and
explains the support she receives from her husband as:
“I’m married now and my husband never told me “no, you can’t do this or you have to do this like that
or this.” He is always supportive of my decisions contrary to all standard Turkish men.”(TR4)
WORK/LIFE BALANCE ISSUES:
Studies have shown that the level of patriarchy in a society has a direct impact on the level of WLB.
When women Entrepreneurs were asked whether they have faced any difficulty balancing their
work/life responsibilities, the majority of Iranian women (4 out of 5) expressed that they’ve faced
some difficulties balancing both responsibilities, explaining the role overload they face on a daily
basis. (Figure3) IR2 and IR3 said:
“There were a lot of problems and I can say that I dedicated myself achieving a balance. I sacrificed
myself for my family and I can say that I did more than what my family and my husband asked from
me” (IR2)
“Yes, especially when the kids were younger there were more problems because you wanted to spend
more time with them but on the other side you couldn’t go to work less….” (IR3)
On the contrary, none of the married women, interviewed in Turkey, expressed facing any difficulty
balancing their work and life roles. The only Turkish participant who acknowledged facing WLB issues
was single without children. (Figure2) this finding was contradictory to the previous studies
regarding WLB issues among Turkish women, stating that the majority of Turkish women
entrepreneurs face difficulties in their attempt to balance their work and life duties (Koyuncu et al.,
2012).
Figure 2: Facing WLB issues in Turkey

Turkey

Figure3: Facing WLB issues in Iran

Iran
NO

NO

YES

YES

Traditionally women are expected to assume more responsibility than men in domestic matters
which means that aside from their responsibilities towards their business they are also held
accountable for the majority of responsibilities regarding the household and their children (Jamali,
2008). The results of this study also comply with this statement. Throughout the interviews all
women from both countries expressed that it’s expected from them to fulfill all the domestic
responsibilities by themselves. And all of them are performing the majority of the roles given to them
regarding the household without receiving any support from their spouses.
In some cases in both countries, it was observed that women even internalized their domestic
responsibilities to an extent that they considered the time spent performing these chores as a
personal time. TR1 said:
“I also make some time for myself to make my home more beautiful.” (TR1)
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This internalization of roles also goes further and forms the identity of some women. They express
themselves firstly by their roles and the quality of the roles that they are fulfilling to an extent that
they relate womanhood to being a good mother, wife and caretaker. One woman explained:
“My personal time is the time that I work, I do all the house chores by myself, I don’t want to ask for
any help in this matter, I don’t want to forget my other side as a woman and a mother.”(IR5)
Women most also take care of their physical and emotional health aside from all the responsibilities
related to their family and work; however due to the role overload that they experience they seem
to neglect this aspect of their lives the most(Mathew & Panchanatham, 2011). This study’s findings
also support this theory. The majority of the participants admit that they have dedicated their lives to
fulfill their work/life roles and hence considering themselves as the last priority in their lives. This
role overload makes it harder for women to maintain a healthy balance between their work and life
(family) duties. Also it leads them to neglect their personal lives which consequently can negatively
affect their marital, job and even life satisfaction (Lee Siew Kim & Seow Ling, 2001). IR1 expresses her
situation as:
“Actually I’ve never lived for myself. What life? There is no time for that. In Iran we sacrifice ourselves
for our kids.”(IR1)
All of the participants unanimously believe that the distribution of domestic and childcare
responsibilities is not even among men and women in their country. TR2 and IR4 explained:
“Normally if women work too, if they’re always at their work, men expect them to cook, take care of
the children and do more.”(TR2)
“Women are considered responsible for everything related to children and house chores even when
they are working. I know a lot of families that this is the case for them.” (IR4)
However while Turkish women found their society and the traditional upbringing of children
responsible for this uneven distribution, some of the Iranian participants believed that aside from the
society, their government was also not taking any action to support their rights. (IR1) expressed:
“We are living in a country that nothing is right. There is patriarchy and the law doesn’t care either. In
a country that women rights are as much as a man’s organ, what else can be done? We can’t do
anything. We don’t have any rights in this country.”
TEECHNIQUES TO REACH WORK/LIFE BALANCE:
In order to reach a healthy WLB, women entrepreneurs implement several techniques and strategies.
These techniques and strategies are focused are rotating around planning, prioritizing and
delegating. The most frequent strategy used by women is described as time management (Rehman &
Roomi, 2012).
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Figure 5: Techniques used by women entrepreneurs to reach WLB
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Time management, use of hired help, use of help from family and job delegation was the techniques
used by participants in order to maintain their work/ life balance. However, that the main technique
used by women was sacrificing their own personal and social life. (See Figure 5)
Iranian women throughout the interviews highlighted the importance of time management as their
primary technique in their attempt to fulfill their domestic and work duties. This result is also
consistent with previous finding of scholars. Hiring external help and receiving help from family
members were the secondary methods used by 3 out of 5 of them.
“I always did everything on my own and for that, I managed my time but I sacrificed myself for it”.
Said, IR2
On the other hand, it seems that Turkish women rely more on their family’s help. They especially
mentioned that with they seek for the help of their mothers and in some cases their in-laws in
matters related to childcare or domestic duties, specifically cooking. Contrary to the Iranian
participants, Time-management and hiring external help were not quite favorable choices among
Turkish women.
“A cleaning lady comes to the house every 15 days and cleans the house or does our ironing; but aside
from that because I work, I can’t cook so my mother and his mother help us. Whenever we go to their
house, there is food waiting for us.”
CONCLUSION
Even though the number of women entrepreneurs has been increasing in Iran and Turkey over the
past years, the majority of their potential still remains untapped due to many socio-cultural
constrains that they face. Work/life balance is one of the most significant obstacles that these
women have to overcome in order to achieve success. Throughout the research it was viewed that
women in both countries face WLB issues to an extent. In Iran, women asserted that they face these
problems in their lives and reaching a balance needed a great amount of sacrifice. However, while
the majority of women in Turkey claimed that they never had any difficulties balancing their personal
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and professional lives and the responsibilities that come with it, they expressed that they have to
fulfill their roles as a caretaker, housewife, mother, wife and daughter on their own. Moreover, they
also believe that the distribution of domestic responsibilities between men and women is not fair in
their country and hope for a change. It seems like Turkish women have internalized their roles to an
extent that even they perceive admitting or even accepting to have some troubles balancing their
work/family life might mean that they are not “good” mothers, wives, daughters or even business
owners. As for the support received from women entrepreneurs it can be inferred that Turkish
women get most of their encouragement from their families, whereas in Iran men are more
supportive in their spouse’s entrepreneurial process than these women’s family. Hence, it is seen
that women in Turkey have more confidence in asking for some help in order to fulfill some domestic
duties than their Iranian counterparts. The lack of support from family has pushed Iranian women
entrepreneurs to rely on either external help, or themselves to strike WLB.
In both countries support is merely defined as verbal encouragement and in some cases “lack of
complaints” from spouses by women entrepreneurs. The fact that their family and spouse are not
taking any action to hurdle their endeavors suffices them. However, all participants from both
countries found the distribution of childcare and domestic responsibilities uneven and unfair among
women and men and they hope to see these beliefs changed in the future.
Women in both countries have internalized their roles to an extent that they define themselves
through the quality of these roles that they perform. This can mean that the society’s expectation
from women and its definition of a “good” woman has stripped them from their identity as an
individual being. These roles that are imposed on women and high expectations from them have also
pushed them to sacrifice all their needs and desires in order to meet these expectations. In some
cases women implied that they feel guilty because they believe that they are sacrificing their
“primary” duty as a good wife and mother in order to work. This sense of guilt and sacrificing one’s
personal life can have negative effects on not only women’s health but also can affect their job,
personal and marital satisfaction.
It seems like even though both countries are going through an economic transition leading to a shift
in roles designated to each gender by the society, women still have to endure a great deal of burden
in order to play an active role in the society and in order to encourage more women into the
business, drastic changes have to made in order to lift these burden from women. As a result of this
study, it can be inferred that although the attempts made by the governments in empowering
women have been successful to a point, they are not sufficient and women need more educational
and cultural support in order to redefine their place in the society. This can only be achieved by
providing necessary trainings not only for women but also to the children at an early age to make
them aware of their individual value aside from the roles assigned to them due to their gender.
Finally, it must be acknowledged that even though this study has several strong aspects it is not
without limitations. The size of the sample can be one of the limitations and due to the sample size
the results are not suitable for generalization, however, the results can be used to give a general idea
about this topic. Further research can study on the impact of women’s networking and its effect on
reducing work/life balance issues. Also another aspect that could be useful in further understanding
this matter can be women’s perception of success in relation with WLB issues that they face.
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Şirket Değerlemesinde Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Belirsizlikleri ve Çözümleri: Örnek
Uygulama
Dr. Halil ARSLAN
Aksaray Üniversitesi Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Özet
Şirket değerlemesi her geçen yıl ülkemizde ön plana çıkmaya başlamıştır. ABD’de tüm finansal sistem
varlıkların değerlemesi üzerine kurulurken değerlemenin doğru yapılıp yönlendirilmesi kaynakların
etkin kullanımı olarak ekonomik büyüme ve refaha yansımaktadır. Şirket değerlemesinde varlıktan
üretilecek nakitlerin tahmini önemli olduğu kadar nakit akışlarını bugüne indirmede kullanılan
indirgeme oranı da önem arz eder. Ancak değerlemenin soyut boyutu indirgeme oranına yansımıştır.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplamasında birçok varsayımın kullanılması ve standart bir
modelin kullanılamaması birçok belirsizliği ortaya çıkarırken çalışmamız pratik olarak değerlemelerde
ıskonto oranı belirlenirken tüm belirsizlik noktalarını tespit edip pratik dünyada en çok uygulanan
çözümleri toplamaya çalışmıştır. Belirsizlik ve çözüm önerileri ortaya konduktan sonra gerçek bir
uygulama ile ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti modellenmiştir. Sermaye maliyetinin doğru tespiti
birçok değerleme modelinde en önemli bölüm olarak öne çıkarken piyasada birçok ekol ve
uygulamanın olması kafa karışıklığı yaratmaktadır. Çalışmamız Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde
kurgulanabilecek Türk Değerleme Standartlarına literatür sağlama açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şirket Değerleme, İndirgenmiş Nakit Akımı, Sermaye Maliyeti, Kaldıraç, Beta.
Uncertainties and Solutions About Weighted Average Cost of Capital in Company Valuation: A Case
Study
Abstract
Company valuation has started to come to the fore in Turkey. While the entire financial system is
based on the valuation of assets in the US, the correct valuation is reflected as efficient usage of
sources in the economy. The estimation of the cash to be generated from the asset is important as
well as the discount rate used to reduce the cash flows. However, the abstract dimension of the
valuation is reflected in the discount rate. The use of many assumptions in the calculation of
weighted average cost of capital and the inability to use a standard model reveal many uncertainties,
while this study practically determines all uncertainty points and the most applied solutions in the
practical world about the discount rate in valuation. After the uncertainties and solution suggestions
are revealed, a weighted average cost of capital is modeled with a real application. Accurate
determination of the cost of capital stands out as the most important part of many valuation models,
and there are many schools and practices in the market that create confusion. This study is crucial in
terms of providing literature to Turkish Valuation Standards which can be established by the Capital
Markets Board of Turkey.
Keywords: Company Valuation, Discounted Cash Flows, Cost of Capital, Leverage, Beta.

GİRİŞ
Şirket değerlemeleri daha çok halka arzlar, şirket satın almaları, birleşme ve bölünmeler için
yapılmaktadır. Şirket hisse senetlerinin bankalara teminat verilmesi halinde hisse senetlerinin
değerlemesi yapılmaktadır. Benzer durum marka değerleme için de geçerlidir. Şirket ve markanın
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yıllık performansının test edilmesi ve bu performansa göre çalışanlara prim verilmesi için de
değerleme yapılmaktadır. Şirketlerin kendi hisse senetleri ile başka şirketlerin hisse senetlerini satın
aldığı durumda da değerleme yapılmaktadır.
Değerleme şirket ortakları için varlıklarının performans testidir. Bankalar için şirket ve projenin
kredibilitesi için önemlidir. Yatırımcılar için ise şirket değeri yatırımlarının geri dönüş süresi ve yıllık
getirisinin hesaplaması için önemlidir. Genel ekonomiye olan etkisi nedeniyle değerleme işlemlerinin
sağlıklı yapılabilmesi adına devlet tarafından kurulmuş bağımsız denetim, SPK ve Borsa İstanbul, aracı
kurum ve danışmanlık firmaları ile piyasa düzenlenmiştir. Genel ekonomi açısından ise şirket ve
markaların doğru değerlenmesi, kaynakların söz konusu adil değerlere etkin aktarımı genel
ekonomide verimlilik ve bunun doğal bir sonucu olarak yatırımların daha fizibil kullanılması ve
ekonomik büyüme anlamına gelmektedir. (Benli, 1996, s. 43)
1980’lerde borsanın kurulmuş olması ve sermaye piyasalarının derinliğe kavuşmamış olması
nedeniyle Türkiye’de şirket değerlemesi birçok gelişmiş ülke kadar önemli değildir. ABD’de şirketler
diğer şirketleri kendi hisse senetleri ile alırken firmalar bankalardan kredi çekerken kendi hisse
senetlerini teminat olarak verirler. Ayrıca başarılı çalışanlara primleri firmanın hisse senedi üzerinden
ödenir. Bu nedenle ABD’de hisse senedi satın alımı firmaların muhasebe tablolarında önemli bir yer
edinmiştir.
Şirket değerlemesinde en önemli etkenlerden biri de tahmin edilen nakit akışlarının bugünkü değerini
tespit edebilmektedir. Gelecekteki nakit akıları rasyonel bir indirgeme oranı ile bugüne indirgenirken
indirgeme oranı piyasa ve varlığın beklenen nakit akışındaki riskini yansıtmak zorundadır. Bu nedenler
indirgeme oranı yatırımcı beklenen getiriyi sembolize eder. İndirgeme oranı piyasa şartları ve
yatırımcının risk algısına göre değişse de Finansal Varlıkları Fiyatlama Model’ine göre olması gereken
minimum getiri sermaye maliyeti olarak tanımlanmaktadır.
Şirket değerleme sektöründe değerleme raporlarına bakıldığında ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
hesaplanırken kullanılan varsayımların önemli bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Örneğin risksiz
getiri oranı belirlenirken kimi analistler kısa vadeli gösterge tahvil getirisini kullanırken bazı analistler
10 yıl vadeli tahvilin makul olduğunu iddia etmektedir. Söz konusu farklılıkların fazlalaşması
değerlemenin sağlığını tehdit etmektedir.
Çalışmamız akademik ve iş dünyasında ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti modellemesinde en çok
dikkat çeken belirsizlik noktalarını belirlemiş ve çözümler üretmiştir. Üretilen çözümler en iyi piyasa
uygulamaları olarak tanımlanmıştır. Belirsizlik noktaları tespitinden sonra gerçek bir firma üzerinden
sermaye maliyeti hesaplaması yapılmıştır. Literatürde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti belirsizlikleri
üzerine fazla çalışma görülemediği için çalışmamız bu anlamda hem akademik dünyası hem de iş
dünyası açısından önemli çıkarım ve önerilerde bulunmaktadır.
Çalışmamızın ilk kısmında literatüre bir bakış gerçekleştirilirken ikinci bölümde sermaye maliyeti ile
ilgili piyasada en çok gözlenen belirsizlik noktaları sıralanmış ve çözümler sunulmuştur. Üçüncü
bölümde gerçek bir uygulama ile sermaye maliyeti tespit edilirken son bölümde sonuçlar
yorumlanmıştır.

1. LİTERATÜR TARAMASI
Son dönemde şirket ve marka değerlemesi önemi artan konular arasında yer almaktadır. Önceki
yıllarda şirketler için karın maksimizasyonu önemliyken sermaye piyasalarının derinleşmesiyle piyasa
değerinin maksimizasyonu önem kazanmaya başlamıştır. Birçok teori de önemli olanın tek başına
karlılık değil şirket değerinin toplu bir şekilde maksimize etmesi gerektiği şeklindedir. (Hakkı Sonmez,
1983, s. 116)
Şirket değerlemesinde en çok uygulanan metot indirgenmiş nakit akımı (İNA) metodu olup bu
metotta şirket ya da proje için gelecek yıllardaki nakit akımı tespit edilir ve bugüne indirgenmesi
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sağlanır. Nakit akımlarının indirgenmesinde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti uygulanır. Finansal
Varlıkları Fiyatlama Modeline göre sermaye maliyetinde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
Modigliani ve Miller yaklaşımı ve Ayarlanmış Şimdiki Değer Modeli uygulanır. (Hakkı Sonmez, 1983, s.
116) İNA modeli bir değer tespiti yapmasına rağmen birçok varlık bu modelde bulunan değerin
altında ya da üstünde değer görmektedir. (Fama & French., 1992)’e göre teori ve pratik arasındaki
fark pazarın etkin olup olmadığı ile ilişkilendirilmektedir.
(Damodaran, 2007) ise değerlemeyi bir varlıktan elde edilecek nakit akışlarının söz konusu nakit
akışlarının gerçekleşmeme riskini bünyesinde barındıran bir ıskonto oranı ile bugüne indirgenmesi
olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte bir varlık, şirket ya da markanın değeri nakit akışlarının yanı
sıra söz konusu varlıktan beklenen getiri ve sermaye maliyetinden de önemli oranda etkilenir
(Feldman, 2005, s. 69).
(Johnson, 1971)’ya göre AOSM’nin tanımlaması aşağıdaki gibidir. Hem borç hem de özkaynak defter
değerleri üzerinden değil piyasa değerleri üzerinde modelde yer bulmalıdır. (Damodaran, 2007, s. 1)
AOSM = Borçlanma Maliyeti*(1-Vergi Oranı)*Borçlanma Oranı + Özkaynak Maliyeti*Özkaynak
Oranı
İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerleme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın
bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. İNA’da 2 farklı nakit akışı görülmektedir. Piyasa uygulamasına
baktığımızda sınırlı ömürlü projeler için özkaynağa olan nakit akışları tercih edilirken sınırsız bir ömre
sahip oldukları varsayılan şirketler için sonsuz nakit akışını sembolize eden Firmaya Olan Nakit akışları
kullanılmaktadır.
Firmaya olan nakit akışları (FONA), değerlemeye konu aracın tüm paydaşlarına olan nakit akışının
kullanıldığı yöntemdir. Değerlemelerde daha çok bu metot uygulanır.
FONA = ESAS FAALİYET KARI (EBIT) – OPERASYONEL VERGİ + AMORTİSMAN – İŞLETME SERMAYESİ
DEĞİŞİMİ – YATIRIMLAR (Hatipoğlu & Yener, 2013, s. 10)
FONA metodunda şirketin paydaşları arasında sadece hisse yatırımcıları yer almaz; şirkete finansman
sağlayan paydaşlar da bir ortak olarak görüldüğü için anapara ve faiz ödemeleri nakit akışında yer
almaz. Bulunan değer operasyonel değeri ifade ederken nakit akışına etkisi olmayan ama şirketin
sahibi olduğu diğer varlıkların da FONA’dan elde edilen değere eklenmesi gerekmektedir. Nakit akışı
AOSM ile bugüne indirgenir. Paydaşlardan hisse senedi yatırımcıları firmadan temettü geliri
beklerken diğer paydaşları sembolize eden bankalar ve finansal kreditörler şirketten faiz ve leasing
ödemelerini beklerler. (Chambers, 2009, s. 167)
Özkaynağa Olan Nakit Akışları (ÖONA) genelde sınırlı projelerde kullanılır. Örneğin ruhsatlı maden
projelerinin fiyatlamasında ÖONA kullanılır. Anapara ve faiz ödemeleri nakit akışından düşüldüğü için
borçlanma maliyeti dikkate alınmaz ve nakit akışı değerleme yapılırken Özkaynak Maliyeti ile
indirgenir.
Net Kar
+Amortisman Giderleri
-İşletme Sermayesi İhtiyacı
-Borç Anapara Ödemeleri + Yeni Borç İhraçları
-Sabit Sermaye Harcamaları
= Özkaynağa Olan Serbest Nakit Akımları (ÖNA) (Hatipoğlu & Yener, 2013, s. 11)
Fiyatlaması yapılan varlık için sözleşmelerde belirli bir süre varsa nakit akışı bu süreyi kapsayacak
şekilde bulunur. Süresiz varlıklar için ise tahminleme dönemi nakit akışlarında olağanüstülüklerin
ortadan kalktığı döneme kadar uzamalıdır.
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Şirket değerlemesi uzun vadeli bir dönemi kapsayacağı için bazı analistler bu dönem boyunca sabit
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yerine firmanın değişen kaldıraç oranına göre güncellenen
sermaye maliyeti ya da indirgeme oranının daha makul olduğunu iddia etmiştir. (Güzel & Cingöz,
2016, s. 34). (Ceylan, 1993) ise değerleme sermaye maliyeti belirlenirken firmanın ticari riski, kar payı
politikası be kaldıraç oranının değişmeyeceğini iddia etmektedir.
FONA nakit akımları varlığın bütününe olan nakit akışları olduğu için AOSM ile indirgenirken
özkaynağa olan nakit akımları Özkaynak Maliyeti ile indirgenir. İndirgeme oranı yatırımcı için varlığın
beklenen getirisini temsil eder.
CAPM varsayımlarına göre hisse yatırımcısı en az 15 hisse ile portföyünü oluşturacağı için şirkete özgü
risk (alfa) indirgeme oranında yer almaz. Borsa dışı şirketler ya da blok yatırımcı için yapılan
değerlemelerde ise indirgeme oranına alfa eklenmelidir.
AOSM = Borçlanma Maliyeti*(1-Vergi Oranı)*Borçlanma Oranı + Özkaynak Maliyeti*Özkaynak
Oranı
İndirgeme oranı nakit akışının riskini bünyesinde barındırır. Nakit akışının gerçekleşme riski ile doğru
orantılıdır.
(Fernandez, 2011)’e göre özkaynak maliyeti finansal varlıkları fiyatlama modeline göre aşağıdaki gibi
hesaplanır;
Özkaynak Maliyeti = Risksiz Getiri + Beta*(Piyasa Risk Primi)
(İvgen, 2003)’e gör özkaynak maliyetinde önemli bir değişken olan sistematik riskten varlığın aldığı
payı sembolize eden beta için geriye dönük 5 yıllık verilerin uygulanması piyasada en çok görülen
yöntemdir.
Piyasa risk primi riskli varlıkları sembolize eden borsalardan beklenen getiri ile risksiz getiri arasındaki
farktır. Bu anlamda piyasa risk primi yatırımcıların risksiz bir varlık yerine riskli varlığı satın almaları
halinde bekledikleri ilave getiridir. (Olesen, 2008, s. 5)
Piyasa Risk Primi = Pazarın Getiri – Risksiz Getiri
2. MODEL BELİRSİZLİKLERİ
Belirsizlik 1: Borçlanma Maliyeti Nasıl Hesaplanmalıdır?
Birçok uygulamada şirketlerin son denetim raporundaki faiz oranının ortalaması kullanılmaktadır. Bu
noktada en büyük problem bağımsız denetim verisinin güncel piyasa değişkenliğini yansıtmaması
olabilir. Değerleme geçmiş veri yerine gelecekteki nakit akımlarındaki yatırımların borçlanması ile
ilgilenmektedir.
Öneri
Burada en iyi çözüm eğer şirketin ihraç ettiği tahvil ya da sukuk varsa söz konusu ürünün güncel
piyasa getirisini kullanmak olacaktır. Eğer böyle bir ürünü bulmak imkansızsa şirket ile
karşılaştırılabilir olduğunu düşündüğümüz şirketler topluluğunun tahvil getirisi kullanılabilir.
Piyasadaki tüm tahvil getirilerinin gösterge tahviline olan farkı ile bu farkı yaratan şirket riskleri
regresyon ile modellendiğinde elde edilen denklem şirketin kendi riski ile tekrar çalıştırıldığında daha
önce tahvil çıkarmamış bir şirket için de tahvil getirisi tespit edilebilir.
Bir diğer popüler metot ise son yıl içerisinde oluşan faiz giderlerinin son 2 yıl ki ortalama banka kredisi
toplamına bölünmesi ile elde edilir. Son yaklaşım da eğer güncel olduğu düşünülüyorsa şirketin
denetim raporundaki borçlarının ortalama faiz oranını kullanmaktır.
Belirsizlik 2: Risksiz Getiri Nasıl Tespit Edilecektir?
Bazı analistler özkaynak metodunu tespit etmek için risksiz getiri için gösterge ve en aktif tahvili
kullanırken bazı analistler 5 yıllık tahvilleri tercih etmektedir. Değerleme felsefesi nedeniyle uzun
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vadeli bir yaklaşımdır ve uzun vadeli bir yatırıma alternatif olabilecek risksiz yatırım da uzun vadeli
olmalıdır. Risksiz getiri için kısa vadeli faizlerin kullanılması Uluslararası Değerleme Standartlarına
göre hatalıdır.
Öneri
En çok tercih edilen yöntem ülkedeki en uzun vadeli devlet tahvilinin kapanış faizidir. Bazıları daha
normalize bir veriye ulaşmak adına 30 yıllık devlet tahvilinin 200 günlük faiz ortalamasını
kullanmaktadır. En uzun vadeli tahvil likit değilse fiyatlama sağlıklı olmaz. Bir diğer yaklaşım ise 10
yıllık ABD faizi üzerine 5 yıllık Türk CDS’inin eklenip bunun da üzerine gelecek 5 yılda beklenen TL ve
USD enflasyon farkının eklenmesi şeklindedir.
Belirsizlik 3: Sermaye Piyasası Risk Primi Nasıl Belirlenecektir?
Riskli varlıkların gelecekte beklenen getirisi ile faizlerin farkını ifade eder. Türk değerleme raporlarının
çoğunda %5-7 bandında bir veri kullanılır. 1929-2010 arası ABD borsalarının ortalama getirisi aynı
dönemdeki faizlerin yaklaşık %5 üzerindedir. Türkiye’deki değerleme raporlarında Amerika ya da
gelişmiş ülkelerdeki rakamın bir benzerinin kullanılması belirsizlik unsurudur. 1986-2019 arası borsa
getirileri ile faiz getirileri ortalama farkı bu bandı vermemektedir. Burada mantalite belirleme
açısından bir belirsizlik söz konusudur. Geçmişte faizlerin çok yüksek seviyeleri gördüğü durumlar
olduğu için geçmiş veriler pek de makul sonuçlar veremez. Sermaye Piyasası Risk Primi için gelişmekte
olan ekonomilerde geçmiş veri geleceğe ışık tutmaz. Gelişmekte olan ekonomilerde gelecek dönem
için borsa ve faizlerin bir tahmini yoksa gelişmiş ülkelerin sermaye maliyetinin kullanılabileceğine dair
bir teori geliştirilmiştir.
Öneri
Gelişmekte olan ülkelerin geçmiş verileri makul bir ortalama vermeyebilir. Gelecekte bu iki değişkeni
tahmin etmek ise çok kolay bir yöntem olarak gözükmemektedir. Burada kesin bir çözüm bulmak
imkansız gibidir. Bu yüzden bir yaklaşım ile çözüm üretilebilir. Buna göre risksiz getiri gelişmiş
ekonomi ile gelişmekte olan ekonomi arasındaki ana riskleri büyük oranda içermektedir. Bu yüzden
gelişmekte olan ekonomiler de gelişmiş ekonomilerdeki risk primini kullanabilir yaklaşımı bir çözüm
üretmektedir.
Belirsizlik 4: Kaldıraçlı Beta Nasıl Tespit Edilecektir?
Beta şirketin genel ekonomiden kaynaklanabilecek sistematik risklerden alacağı payı sembolize
etmektedir. Regresyon mantığı gereği diğer tüm faktörler sabit iken ortalamada endeksteki %1’lik
değişimin hisse senedine nasıl etki edeceği tespit edilir. Borsa endeksi gelişmiş ekonomilerde makro
ekonomiyi temsil ederken şirketlerin hisse senedi getirileri de şirketleri temsil etmektedir. Her iki
getirinin regresyona tabi tutulması ile elde edilen betaya ham beta denilmektedir. Ancak bizim gibi
derinliği az borsalara sahip ülkelerde beta için regresyon çalışması doğru sonuçlar vermeyebilir. İşlem
hacmi düşük bir şirket için beta tespit edildiğinde regresyon katsayısı istatistiki olarak anlamlı
çıkmayacaktır. Bazı hisselerde beta 0,10 çıkmakta ve hisse senedi borsanın genel seyrinden önemli
derecede ayrışmaktadır. Bu durum hissenin genel ekonomik seyre göre değil manipülasyona göre
hareket etmesinden kaynaklanabilir.
Öneri
Halka açık ancak işlem hacmi düşük ya da halka açık olmayan şirketlerin beta tespitinde Hamada
Denklemi kullanılmaktadır. Kaldıraç arttıkça şirket iyi piyasada daha fazla kar elde eder. Hamada
Denkleminde Şirketin içinde bulunduğu sektörün betası kaldıraçsız hale getirilip sektörün ortalama
kaldıraçsız betası bulunur. Ortalama kaldıraçsız beta sektörün iş riskini bünyesinde barındırır. Risk
arttıkça bu beta da yükselir. Sektörün ortalama iş riskine şirketin de maruz kalacağı varsayımıyla
şirketin finansal riski sektör ortalama kaldıraçsız betasına yedirilir.
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Kaldıraçlı Beta = Kaldıraçsız Beta*(1 + Toplam Finansal Borç/Özkaynak*(1- Vergi Oranı))

Belirsizlik 5: Alfa Nasıl Belirlenecektir?
Sermaye maliyeti hesaplamasında bir diğer belirsizlik noktası alfanın nasıl hesaplanacağıdır. Finansal
Varlıkları Fiyatlama modeline göre yatırımcılar rasyoneldir ve yatırım aracı olarak bir hisse senedi
yerine bir portföye yatırım yaparlar. Ancak perakende piyasadaki bu durum her zaman doğru
olmadığı gibi kimi yatırımcılar tüm sermayelerini bir hisse senedine yatırılar. Bu durumda sistematik
olmayan riskin belirlenip sermaye maliyetine eklenmesi gerekmektedir.

Öneri
Piyasa değerlemelerine bakıldığında genelde %5-7 aralığında alfanın kullanıldığı görülürken aşağıdaki
yaklaşım alfa belirsizliği için bir çözüm önermektedir. Buna göre piyasadan elde edilen kaldıraçsız
beta ortalamasına alfa yedirilmekte bu yapılırken piyasa betalarını tespit ederken kullanılan
denklemlerin R2’si kullanılmaktadır. Tüm denklemlerden elde edilen R2’nin ortalaması bulunur ve bu
verinin karekökü alınır. Piyasadan elde edilen ortalama kaldıraçsız beta yukardaki sayı tarafından
bölündüğünde yeni kaldıraçsız beta alfa riskini de içermektedir.

Tablo 1 Alfa Modeli
Firma
Kaldıraçsız Beta
Şirket 1
0,91
Şirket 2
1,11
Şirket 3
1,54
Şirket 4
1,01
Şirket 5
1,13
Şirket 6
0,71
Şirket 7
1,23
Şirket 8
0,93
Şirket 9
0,75
Şirket 10
1,32
Şirket 11
1,11
Şirket 12
0,59
Şirket 13
1,34
Şirket 14
0,85
Şirket 15
0,79
Şirket 16
1,40
Şirket 17
1,20
Şirket 18
1,07
Şirket 19
0,99
Şirket 20
1,09
Ort.
1,05
Kaynak: Bloomberg

R2
28,1%
10,1%
25,0%
21,0%
17,1%
2,1%
13,9%
19,9%
4,9%
13,1%
11,1%
22,0%
9,9%
9,9%
4,1%
13,9%
35,9%
22,1%
42,1%
17,1%
0,17

Karekök R2
53,0%
31,8%
50,0%
45,8%
41,4%
14,5%
37,3%
44,6%
22,1%
36,2%
33,3%
46,9%
31,5%
31,5%
20,2%
37,3%
59,9%
47,0%
64,9%
41,4%
0,40
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Alfa Modeli
Karekök R2 Ort.
Güncellenmiş Kaldıraçsız Beta
Alfayı Barındıran Kaldıraçlı Beta
Alfa

0,40
2,67
2,82
7,9%

Belirsizlik 6: Optimum Sermaye Yapısı Nasıl Belirlenecek?
Özkaynak ve borçlanma maliyeti belirlendikten sonra bu iki finansman türünün yatırımın
finansmanında hangi oranda yer alacağı belirlenirken değerlemeyi yapan analist için bir belirsizlik söz
konusudur. Birçok çalışmada son bilançodaki özkaynak ve finansal borcun ağırlığı AOSM’de
kullanılmaktadır. Ancak bu durum gelecek için doğru bir gösterge olmayabilir. Hangi kaldıraç oranının
kullanılacağı bir belirsizlik problemidir.
Öneri
Bu belirsizlik için uluslararası değerleme standartları 5 yaklaşımı öne sürmektedir. İlk olarak mevcut
finansal borç ve mevcut özkaynak kullanılabilir. Ancak bu durum en kötü yaklaşımdır. Zira bazı
şirketlerde özkaynak tam olarak şirketin değerini yansıtmaz. Oysa finansal borçlar piyasa değerlerine
oldukça yakındır. Borç verenler şirketin mevcut özkaynağı yerine gelecekten kaynaklanan potansiyel
değerine göre borç verir. Bazı şirketlerin özkaynakları negatiftir. Bu durumda ilk yaklaşım
matematiksel olarak da kullanılamaz. Negatif özkaynaklı şirketlerin de borsada bir piyasa değeri
vardır. Bu durum da ikinci yaklaşım daha makuldür. Burada şirketin mevcut finansal borçları ile
özkaynaklarının borsa değeri kullanılır. Bu yaklaşım borç verenler açısından daha makul olduğu gibi
negatif özkaynak problemini ortadan kaldırır. Ancak her şirketin borsada değeri yoktur. Burada bir
diğer yaklaşım ise değerlemede iterasyon yapılmasıdır. Bir başka yaklaşım ise gelecekteki yatırımlarda
firmanın bir hedef kaldıraç oranı varsa bu oranın kullanılması yönündedir. Son yaklaşım ise piyasadaki
benzer şirketlerin mevcut ortalama piyasa değeri/finansal borç oranı olgunlaşmış bir sektörde
optimum kaynak dağılımına işaret etmektedir. Değerleme yapılan firma da bu kaldıraç oranına
değerleme süresi boyunca ortalamada ulaşacaktır.
Belirsizlik 7: Likidite Iskontosu Nasıl Belirlenecektir?
AOSM hem risk hem de getiri göstergesidir. Risk arttıkça AOSM artmalıdır. Ancak likidite riski
AOSM’ye yedirilememektedir. Halbuki bir hisse senedinin tahtası daha az likitse daha likit bir hisse
senedine göre AOSM daha yüksek olmalı ve hisse senedinden daha yüksek getiri elde edebilmek için
hissenin değeri düşürülmelidir. AOSM likidite ıskontosunu tam olarak yansıtamaz
Öneri
Hisseleri işlem gören bir şirket ile aynı risk ve büyüme beklentisine sahip hisseleri işlem görmeyen
şirket değerinin benzer olmaması beklenir. Likit varlıkların daha değerli olması beklenmektedir. Bu
durum borsada işlem görmeyen ya da borsada işlem gördüğü halde tahtası likit olmayan şirketler için
likidite ıskontosunu beraberinde getirmektedir.
Piyasada en çok görülen rakam ise likidite ıskontosu olarak %8’in kullanılması yönündedir. Bu rakam
hesaplanırken aynı şirketin borsada işlem gören paylarının değeri ile işlem kıstı bulunan payların
değerini karşılaştıran çalışmalar veya bir şirketin paylarının halka açılmasından önceki ve sonraki
değerlerini karşılaştıran çalışmalar kullanılmıştır. Bazı şirketler özel yatırımcılara tahsisli sermaye artışı
yapmakta ve bu artışta yatırımcılardan 1 yıl hisse senedini borsada satmama taahhüttü alınmaktadır.
Söz konusu durumda satılan hisselerin değeri borsa değerine göre iskontolu olmaktadır.
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Belirsizlik 8: Kontrol Primi Nasıl Belirlenecektir?
AOSM hem risk hem de getiri göstergesidir. Şirketi kontrol etme hakkı veren satın almalarda oluşan
değerde kontrol priminin de olması beklenir. Zira şirketi satın alan yatırımcı personel, işletme
sermayesi, finansman, temettü dağıtımı ve tüm yatırım kararlarında söz sahibi olacaktır. AOSM
kontrol primini tam olarak yansıtamayacaktır.
Öneri
Kontrol primini belirlemek için birkaç metot bulunmaktadır. Aynı şirketin A ve B grubu gibi oy
hakkında farklı imtiyazlara sahip hisse senetleri için farklı tahtalar olabilmektedir. Kardemir A ve B,
Adana A ve B hisse senetleri borsada işlem görmekte olup oy hakları farklıdır. Fiyat farklarının en
temel sebebi oy hakkıdır.
Aynı şirketin borsada oluşan değeri ile birleşme ve satın almalarda oluşan değer farkı olarak
ölçülmektedir.
Son yaklaşım ise şirketi satın alanın kontrol hakkını alması ile şirkete sağlayacağı sinerjiyi de dikkate
alan nakit akışı olması sonrası artan değer kontrol primi olarak ölçülmektedir. (İade, ticari borç vadesi,
finansman maliyeti, ölçek ekonomisi, ihracat-yurtiçi sinerjisi, karşılıkların azaltılması vb.).)

3. GERÇEK UYGULAMA
Değerlemesi yapılan şirket birleşme sürecinde değiştirme oranının belirlenmesi için bir değerleme
raporu talep etmiş ve bu birleşme süreci için şirket değerlemesi yapılmıştır. Yapılan değerleme
piyasada gerçek bir vakadan kaynaklanmaktadır ve birleşme süreci söz konusu bu değerleme
raporundaki verilere göre gerçekleşmiştir. Yapılan modellerde gerçek bir vaka analizi bünyesinde
barındırdığı ve şirketin gizlilik bekleyeceği öngörüsüyle hem ana şirket hem de bu şirketin rakipleri
çalışmamızda gizli bir şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 2 USD Enflasyon Modeli
Yıl
Beklenen TL Enflasyon Beklenen USD Enflasyon
2019 13%
2,50%
2020 12%
2,80%
2021 11%
2,70%
2022 10%
2,60%
2023 9%
2,50%
Ort. 11%
2,62%
TL Risksiz Getiri Modeli
Amerika 10 Y RGO
CDS
Enflasyon Farkı
TL RGO
Kaynak: Bloomberg

Fark
10,50%
9,20%
8,30%
7,40%
6,50%
8,38%

1,77%
3,26%
8,38%
13,41%

Risksiz getiri oranı için en uzun vadeli tahvilin 200 günlük ortalaması alınabilir. Ancak özellikle Türk
devleti 10 yıllık tahvillerde işlem hacmi çok düşük olabilmektedir. Bu durum sağlıklı bir fiyatlama
olmadığı için yanlış bir verinin modelde kullanılmasına sebep olabilir. İkinci çözümde ise risksiz
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getiride dünyanın en risksiz ülkesi olarak görülen ABD 10 yıllık tahvil getirisinin üzerine Türk devlet
tahvili için yazılan 5 yıllık CDS rakamları eklenir. Böylece Türk devletinin risksiz bir referans noktasına
göre dolar ödeyebilme gücü ölçülmüş bulunmaktadır. Ancak bu verinin üzerine TL’nin dolar
karşısındaki oynaklığını da dikkate almak adına iki ülkede gelecek 5 yılda beklenen enflasyon farkının
ortalaması eklenir. Bulunan değer yeni risksiz getiriyi tensil etmektedir.
Ülke risk primi olarak 5 yıllık CDS’ler kullanılmıştır. Bu metodun diğer alternatifleri ise Türkiye ile aynı
kulvarda kabul edilen benzer ülkelerin 5 yıllık USD bazlı tahvillerinin ortalaması olabileceği gibi Türk
devletinin 5 yıllık dolar bazlı tahvilleri ile ABD devletinin 5 yıllık dolar bazlı tahvillerinin getiri farkı
olarak da ölçülebilir.
Tablo 3 Beta Modeli
Firma
Kaldıraçlı Beta Borç/Özkaynak Kaldıraçsız Beta
Şirket 1
0,89
4,10%
0,86
Şirket 1
0,51
0,80%
0,51
Şirket 2
2,79
151,00%
1,24
Şirket 3
0,79
27,00%
0,64
Şirket 4
0,99
3%
0,97
Şirket 5
0,68
23,10%
0,57
Şirket 6
0,59
0%
0,59
Şirket 7
0,49
0%
0,49
Şirket 8
3,51
41%
2,64
Şirket 9
0,89
19,90%
0,77
Şirket 10
1,15
2,10%
1,13
Ort.
0,95
Kaynak: Bloomberg

Kaldıraçsız beta şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren benzer şirketlerin kaldıraçlı betalarının
Hamada denklemi ile kaldıraçsız hale getirilerek ortalamasının alınması ile tespit edilmiştir. Hama da
denklemi ile şirketlerin piyasada fiyatlanan kaldıraçlı betalarından finansal risk arındırılır ve elde
edilen kaldıraçsız beta şirketlerin iş riskini bünyesinde barındırır.
Kaldıraç oranı belirsizliği için birçok çözüm olmakla birlikte pratik uygulamamızda benzer şirketlerin
sektörde olgunluğa ulaşmış olmaları nedeniyle söz konusu şirketlerin optimum sermaye yapısına
ulaştıkları varsayılmış ve sektörün kaldıraç ortalaması şirket için hedef kaldıraç oranını oluşturmuştur.
Kaldıraçlı beta, Hamada denklemi ile sektörden elde edilen kaldıraçsız beta ortalamasına şirketin
hedef kaldıraç oranının modellenmesi ile belirlenmiştir. Piyasa risk primi gelişmiş ülkeler için
kullanılan aralığın içerisinde yer almaktadır.
Kurumlar vergisi %22 olduğu için vergi oranı %22 olarak kabul edilmiştir. Borçlanma primi için şirket
ile aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin çıkardıkları tahvillerin risksiz getiriye olan farkları ve
şirket yönetiminin beklentileri ile modellenmiştir.
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Tablo 4 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Modeli
Değişkenler
Açıklama
Risksiz Getiri Oranı
13,4% A
Kaldıraçsız Beta
0,95
B
Kaldıraç Oranı
25,0% C
Kaldıraçlı Beta
1,13
D=B*(1+C*(1-0,22))
Piyasa Risk Primi
6%
E
Özkaynak Maliyeti
20,2% F=A+D*E
Vergi Oranı
22%
G
Borç Primi
4%
H
Borçlanma Maliyeti 13,6% I=(A+H)*(1-0,22)
AOSM
18,5% İ=F*(1-C)+I*C
Kaynak: Şirket, Bloomberg
SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda şirket ve marka değerlemeleri ön plana çıkmaya başlamıştır. ABD’de sermaye
piyasalarının derinliği ve ekonominin bankacılıktan ziyade sermaye piyasalarına dayalı oluşu tüm
dünyaya örnek teşkil etmektedir. Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomide yaratıcılık artarken
ekonomik krizlerden daha erken çıkılabilmektedir. Dijital dönemi en hızlı yakalayan ülkenin ABD
olması bu anlamda önemlidir. Söz konusu trend tüm dünyaya yayılmakta ve sermaye piyasalarının
önemi artmaktadır.
Türkiye’de de don yıllarda hem akademik dünyada hem de ekonomik politikalarda sermaye
piyasalarının önemi artmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli ürünü hisse senedi yatırımıdır ve
hisse senedi yatırımında şirket değerlemesi oldukça önemlidir. Şirket değerlemesi için birden çok
metot bulunsa da en itibarlı metot indirgenmiş nakit akımları analizidir. Bu yöntemde şirket değeri
için nakit akımlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesi ve nakit akım riskini doğru yansıtan ıskonto
oranının kullanılması gerekmektedir.
Nakit akışları özkaynağa yönelik bulunduğunda özkaynak maliyeti ile nakit akımı indirgenirken
firmaya olan nakit akımlarında ıskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
kullanılmaktadır.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin kullanım biçimi ve belirlenmesinde keskin bir standardın
olmaması nedeniyle piyasada kafa karışıklığı noktaları görülmektedir. Bazı analistler nakit akımlarını
sabit bir sermaye maliyeti indirgerken kimileri değişen ıskonto oranını kullanmaktadır. Birçok analist
piyasa risk priminin temel mantığını çalışmalarında açıklayamamaktadır. Betanın tespitinde önemli
farklılıklar görülürken borçlanma maliyeti için belirsizlikler görülmektedir.
Çalışmamız değerlemenin en önemli parçalarından biri olan ıskonto oranı için piyasada görülen kafa
karışıklıklarını sıralamış ve en çok görülen belirsizlik noktalarına çözüm önerileri sunmuştur. Söz
konusu belirsizlik ve çözüm önerilerini de gerçek bir şirket değerlemesinde kullandığımız uygulama
üzerinde göstermeye çalışmıştır.
Çalışmamız piyasadaki analisteler ve akademisyenlere değerleme modellerinde kullandıkları ancak
temellendirmesini yapamadıkları bazı noktalarda ezberden felsefeye geçişi amaçlamaktadır. Ayrıca
artık önemi artan değerleme için birden çok ve alakasız yaklaşımların sektörde değerleme standartları
açısından kötü bir görünüm oluşturmaları nedeniyle gelecekte Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
oluşturulabilecek Türk Değerleme Standartları’na literatür de oluşturmaktadır.
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Türkiye’nin İthalat ve İhracatının Ülkelere Göre Karşılaştırmalı Analizi
Doç. Dr. Fikret YAMAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, UTF Bölümü
Arş. Gör. Semih AÇIKGÖZOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

Özet
Pazarlamada tüketici istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve buna uygun mal ve hizmet sunmak temel
amaçtır. Bu mal ya da hizmetleri ülkeler ya kendileri üretirler ya da başka bir ülkeden alım yoluna
giderler. İhracat ve ithalat günümüz dünyasında önemi giderek artan kavramlar haline gelmişlerdir.
İhracat dışarıya satma, ithalat ise dışarıdan alma anlamlarına gelmektedir. Ülkemiz gerek bulunduğu
coğrafya nedeniyle, gerek verimli toprakları sayesinde, gerekse çalışan işgücünün kalitesi nedeniyle
bir çok ülke ile pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Global bir işletme olmak isteyen firmalar için
ithalat ve ihracat kavramları ayrı bir paya sahiptir. Bu firmalar bu kavramları göz ardı etmemelidir.
Türkiye, farklı ürünleri farklı ülkelere ihraç etmekte ve farklı ürünleri farklı ülkelerden ithal
etmektedir. Çalışmada ülkemizin son yıllarda ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerin verileri karşılaştırmalı
olarak incelenmiş, yıllar içerisinde nasıl değişimler olduğu ve bu ülkelerden hangi kalemlerde ihracat
ve ithalat yaptığımız ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda ülkemizin ihracat ve ithalat
politikası hakkında çeşitli önerilerde de bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İthalat, İhracat, Ülke, Türkiye
Turkey's Imports And Exports Comparıson Analysıs By Country
Abstract
In marketing, it is the main objective to identify consumer desires and needs and to provide
appropriate goods and services. Countries either produce these goods or services themselves or go
on the way to purchasing from another country. Exports and imports have become increasingly
important concepts in today's world. Exports mean selling out wards, and imports mean buying from
outside. Our country continues its marketing activities with many countries both because of its
geography, thanks to its fertile lands and because of the quality of the working workforce. For
companies that want to be a global business, import and export concepts have a separate share.
These firms should not ignore these concepts. Turkey exports different products to different
countries and imports different products from different countries. In this study, the data of the
countries in which our country imports and exports in recent years have been examined
comparatively, and it has been tried to determine how there have been changes over the years and
which items we export and import from these countries. In this respect, various proposals have been
made about our country's export and import policy.
Keywords: Imports, Exports, Country, Turkey
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GİRİŞ
Geçmişten günümüze insanların bir şeyler alıp satması yani ticaret yapması insanoğlunun yaşamını
şekillendiren bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk çağlardan itibaren insanlar ticarete önem
vermiş ve toplumsal yaşam bu yönde şekillenmiştir.
Globalleşen dünya, günümüzde ticaretin önemini giderek arttırmaktadır. Ticaret ülke içerisinde içinde
de, ülke dışında da ekonomiye yön veren bir değişkendir. Dış ticaretten bahsedebilmek için ithalat ve
ihracat kavramlarını iyi bir biçimde kavramak önemlidir. Çünkü bu kavramlar sayesinde ülkenin
ödemeler dengesi şekillenmektedir. İhracat dış ülkelere satışla, ithalat dış ülkelerden alımla ilgilidir.
Türkiye son yıllarda ticaret alanında fark edilebilecek bir biçimde söz sahibi olan ve dünyanın
neredeyse her ülkesine bir şeyler satan ve ihtiyaçlarını da farklı ülkelerden karşılar hale gelmiştir.
Avrupa, Amerika, Asya, Türki Cumhuriyetler gibi bir çok ülkeyle ticaret ilişkisi olan ülkemizde ihracat
ve ithalat rakamları da ekonomimiz açısından son derece önemlidir.
Çalışmada Türkiye’nin son on yılda ithalat ve ihracatta en çok iş yaptığı ülkelerin verileri
karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
1. İTHALAT ve İHRACAT
Yurtdışında üretilen bir malın yurtiçindeki alıcılar tarafından satın alınmasına ithalat adı verilmektedir.
İthalata dış alım adı da verilmektedir. İthalattan bahsedebilmek için iki temel öğe vardır. Bunlar; satın
alınacak ürün ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek alıcılardır. İthalatın tersi ise ihracattır.
Yurtiçinde üretilen bir ürünün yurtdışına satımına ihracat adı verilmektedir. İhracata dış satım da
denilmektedir. İhracat için de satılacak bir ürün ve bu ürünü satın alacak vergi numarasına sahip olan
tüzel ya da gerçek bir kişinin olması şarttır (https://www.makaleler.com/ithalat-ve-ihracat-nedir).
İhracatın ekonomi üzerindeki etkileri şunlardır (Aktaş, 2009: 35-36);


İhracat rekabeti artırarak ekonomiyi olumlu yönde etkiler.



İhracat sayesinde verimlilik artar bu da beraberinde teknolojide yeniliği teşvik ederek
ekonomiye katkı sağlar.



Rekabet avantajları ihracat sayesinde artar.



İç pazarı dar olan ülkeler ihracat sayesinde ekonomilerini geliştirme imkanı bulurlar.



İhracat sayesinde dış ödemelerdeki döviz baskısı azalır.

İthalatın ekonomi üzerine etkileri ise şunlardır (https://www.doviz.com/makale/ithalat-nedir-veulke-ekonomisine-etkileri-nelerdir/23);


İç talebin dış alımla karşılandığı sektörlerde görülen büyüme,



İstihdam oluşturmak,



İç piyasada pahalı olarak üretilen ürünün dışarıdan temin edilmesiyle tüketicinin yaşam
kalitesinin yükselmesi ve enflasyonun kontrol altında tutulması.
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Bir ülkede ithalatta yaşanacak artış, yurtiçindeki firmaları ithal edilen ürünlerin rakip firmalarına
karşı daha rekabetçi bir konuma getirmelerine ve yurtiçi firmaların kendilerini yenilemelerine imkan
sağlayacaktır (Uçak ve Arısoy, 2011: 642).
İhracat ülke ekonomimizde büyük öneme sahip olan bir kavramdır. İhracat, ithalat giderlerini
karşılayan en büyük kalemlerden biridir. Ülke ekonomisine yön veren bir çok yatırımın ve sanayideki
hammadde ihtiyacının çoğunun dışarıdan karşılandığı düşünüldüğünde bunun ihracat sayesinde
karşılanması da önemli bir gerçektir. İhracatta istikrarsız kaynakların olduğu gerçeği de ekonomi
içerisinde ihracatın önemini daha da arttırmaktadır (Demirbaş, 2003: 234-235).
1980’den önce Türkiye ekonomisinde büyüme politikası ithal ikamesine dayalıydı. 1980’den
sonra ise ihracata yönelik büyüme politikasına geçilmiştir (Çamurdan, 2013: 186).
İthalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkide önemli bir paya sahiptir.yeni
teknolojilerin sağlanabilmesi ve daha kaliteli sermaye ve hammaddelere ulaşılabilmesi için ithalat bir
köprü görevi görmektedir. İhracat ve ithalatın oluşturduğu bir ekonomik büyümede ithalattan
büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi vardır (Taştan, 2010: 89).
2.Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada bir ekonomik büyüme dönemi yaşanmıştır. Buna rağmen
ülkeler arasındaki gelir açığı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Dış ticaret politikaları gelişmekte olan
ülkeler olarak tabir edilen ülkeler tarafından gelişmiş ülkelerin ekonomilerini yakalayabilmek için bir
araç olarak görülmüştür. Bu nedenle son yıllarda dış ticaret politikaları ülkelerin gelişme
politikalarının merkezinde yer almaktadır (Tuncer, 2002:89).
Bir ülkenin ithalatı ve ihracatını bağlayan etkiler ikiye ayrılır. Bu etkiler; arz kanallı ve talep
kanallı etkilerdir. İhracatın geliri arttırıcı etkisiyle ithalat talebindeki artışı sağlayacak etki talep kanallı
etkidir. Ülkenin ihracatının artmasının üretime ve sermaye stoğunun artmasına bağlı olduğunu
savunan etki ise arz kanallı etkilerdir (Yıldırım ve Kesikoğlu, 2012:138-139).
İhracat, ülkemizdeki ekonomik sorunların aşılabilmesi, halkın refah seviyesini arttırabilmek ve
ülkemizin dünya ticaretinde önemli bir yere gelmesini sağlayabilmek için gereklidir. İhracatı teşvik ve
teknik yardım programları ekonomik büyümeyi destekleyecek bir biçimde hem iç hem de dış
engellere karşı etkili bir yöntemdir (Atayeter ve Erol, 2011:2).
Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin istikrarlı büyümelerini sağlamak, ülkelerin kalkınma
hızlarını arttırmak açısında günümüzde ithalatın önemi giderek artmaktadır (Koçak ve Özmen, 2012:
96).
1989 yılıyla birlikte kısa vadeli sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile Türkiye’de ithalatın
finanse edilmesinde dış borçların artışı meydana gelmiş ve hammadde ve yarı mamul ithalatı toplam
ithalat içerisinde %75’lere gelmiş ve bunun sonucunda Türkiye’nin ithalata dayalı olarak büyüdüğü
fikri ön plana çıkmıştır (İspir v.d., 2009: 62).
2. ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Araştırma ile ilgili veriler Türkiye İstatistik Kurumunun internet sayfasından 2019 yılı eylül
ayında alınmıştır. Sayfadaki veriler ilk yirmi ülkeyi kapsamasına rağmen değerlendirmede daha net
yorumlar yapabilmek açısından ülke olarak en fazla ihracat ve ithalat yaptığımız ilk on ülke
değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme kapsamında hangi kıtadaki ülkelerle 2009-2018 yılları
arasında daha fazla dış ticaretimizin olduğu, ihracat ve ithalat rakamlarının birbirini karşılama oranları
incelenmiştir.
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Tablo 1. Türkiye’nin İhracat Yaptığı Ülkelerin son on yıl ortalaması
ÜLKE
10 Yıl Ortalaması $
1
Almanya
13.586.877
2
Birleşik Krallık
9.165.954
3
Irak
8.671.605
4
İtalya
7.298.009
5
Fransa
6.385.003
6
ABD
5.915.197
7
İspanya
4.681.464
8
Hollanda
3.344.225
9
İsrail
2.687.945
10 Belçika
2.628.804
TOPLAM
64.365.083
KAYNAK: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Tablo 1’de Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı on ülkenin ortalaması verilmektedir. Buna göre
Türkiye son on yılda 13.586.877 $ ile en çok Almanya’ya ihracat yapmıştır. Almanya’yı
9.165.954 $ ile Birleşik Krallık, 8.671.605 $ ile Irak izlemiştir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ilk on
ülkede bu üç ülkeyi sırasıyla, İtalya, Fransa, ABD, İspanya, Hollanda, İsrail, Belçika
izlemektedir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ilk on ülke için ihracat rakamı 64.365.083 $’dır.
Tablo 2. Türkiye’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin son on yıl ortalaması
10 Yıl Ortalaması
($)
1
21.904.955
2
21.685.462
3
20.712.016
4
12.272.156
5
11.178.600
6
8.091.320
7
7.973.658
8
5.987.121
9
5.669.376
10
5.604.316
TOPLAM
121.078.981
KAYNAK: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Ülke
Rusya Federasyonu
Çin
Almanya
ABD
İtalya
İran
Fransa
Güney Kore
Birleşik Krallık
Hindistan

Tablo 3’de Türkiye’nin son on yılda en çok ithalat yaptığı 10 ülkenin ortalama ithalat rakamları yer
almaktadır. Türkiye son on yılda en çok 21.904.955 $ ile Rusya Federasyonu’ndan ithalat
yapmaktadır. Rusya Federasyonu’nu 21.685.462 $ ile Çin, 20.712.016 ile de Almanya takip
etmektedir. U üç ülkeyi sırasıyla, ABD, İtalya, İran, Fransa, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Hindistan
takip etmektedir. Ülkemizde son on yılın toplam ithalat ortalaması ise 121.078.981 $’dır. Ülkemin
ithalat yaptığı ülkelerin yer aldığı bölgeler ihracatın aksine farklılık göstermektedir.
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Tablo 3. 2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler ve İhracat Rakamları
Sır
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Değer:
Bin ABD
$

Ülke
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
167
156
142
143
157
151
152
920
992
529
838
610
802
461
Toplam 613
940
584
871
158
637
737
16
15
13
13
15
13
13
136
118
998
417
147
702
124
Almanya
905
910
653
033
423
577
375
11
9
11
10
9
8
8
Birleşik
106
603
685
556
903
785
693
Krallık
981
189
790
393
172
124
599
9
8
7
6
7
6
6
560
473
580
887
141
718
373
İtalya
164
471
837
399
071
355
080
8
9
7
8
10
11
10
346
054
636
549
887
948
822
Irak
026
612
670
967
826
905
144
8
8
6
6
6
5
5
304
654
623
395
341
640
604
ABD
649
268
347
842
841
247
230
7
6
4
4
4
4
3
708
302
988
742
749
334
717
İspanya
391
135
483
270
584
196
345
7
6
6
5
6
6
6
287
584
022
845
464
376
198
Fransa
093
199
485
032
243
704
536
4
3
3
3
3
3
3
Holland
760
864
589
154
458
538
244
a
562
486
432
867
689
043
429
3
3
2
2
2
2
2
950
151
548
557
939
573
359
Belçika
933
422
240
805
108
804
575
3
3
2
2
2
2
2
894
407
955
698
950
649
329
İsrail
499
436
545
139
902
663
531
KAYNAK: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

2011
134
906
869
13
950
825
8
151
430
7
851
480
8
310
130
4
584
029
3
917
559
6
805
821
3
243
080
2
451
030
2
391
148

2010
113
883
219
11
479
066
7
235
861
6
505
277
6
036
362
3
762
919
3
536
205
6
054
499
2
461
371
1
960
441
2
080
148

2009
102
142 613
9 793
006
5 937
997
5 888
958
5 123
406
3 240
597
2 818
470
6 211
415
2 127
297
1 795
682
1 522
436

ablo 3’de Türkiye’nin ihracat yaptığı 10 ülkenin 2009-2018 yılları arasındaki ihracat rakamları yer
almaktadır. Tabloda dikkat çeken noktalardan bir tanesi ihracat yaptığımız ilk 10 ülkenin büyük bir
bölümünde ihracatımız 2009’dan başlayarak 2014’e kadar artış göstermektedir. 2015 ve 2016
yıllarında bu ülkelere ihracatımız azalmasına rağmen 2017 yılından itibaren ihracat rakamlarımızda
artış olduğu bir gerçektir. 2015-2016 yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu kritik dönemden dolayı bu
ihracat rakamlarımıza yansımış, güçlü ekonomik politikamız sayesinde rakamlar tekrar toparlanma
eğilimi göstermiştir. Yıllara toplam ihracat rakamları açısından bakıldığında da 2015 ve 2016
yıllarındaki düşüş net bir biçimde görülmektedir. 2009 ve 2018 yıllarında ihracatta en belirgin artış
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Almanya iledir. 2009 yılında Almanya’ya ihracatımız 9.793.006.000 $ iken 2018 yılına gelindiğinde ise
bu rakam 16.136.905.000 $ seviyesine çıkmıştır. Son on yıllık dönemde Almanya ile ihracatımızda
6.343.899.000 $’lık bir artış söz konusudur. Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülkelerde Avrupa
ülkelerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Tablo 4. 2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’nin En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler ve İhracat Rakamları

Değer: Bin ABD $
Sıra

Ülke

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1

Toplam
Rusya
Federas
yonu

223 047
094

233
799 651

198 618
235

207
234 359

242
177 117

251 661
250

236 545
141

240 841
676

185 544
332

140 928
421

21 989
574

19 514
094

15 162
386

20 401
757

25 288
597

25 064
214

26 625
286

23 952
914

21 600
641

19 450
086

2

Çin

20 719
046

23 370
620

25 441
433

24 873
457

24 918
224

24 685
885

21 295
242

21 693
336

17 180
806

12 676
573

3

Almany
a

20 407
264

21 301
869

21 474
989

21 351
884

22 369
476

24 182
422

21 400
614

22 985
567

17 549
112

14 096
963

4

ABD

12 377
681

11 951
744

10 867
793

11 141
462

12 727
562

12 596
170

14 130
546

16 034
121

12 318
745

8 575
737

5

İtalya

10 154
156

11 304
715

10 218
387

10 639
042

12 055
972

12 884
864

13 344
468

13 449
861

10 139
888

7 594
645

6

Hindista
n

7 534
558

6 216
639

5 757
246

5 613
515

6 898
577

6 367
791

5 843
638

6 498
651

3 409
938

1 902
607

7

Birleşik
Krallık

7 446
107

6 548
620

5 320
237

5 541
277

5 932
227

6 281
414

5 629
455

5 840
380

4 680
611

3 473
433

8

Fransa

7 413
025

8 070
897

7 364
715

7 597
687

8 122
571

8 079
840

8 589
896

9 229
558

8 176
600

7 091
795

9

İran

6 931
258

7 492
104

4 699
777

6 096
254

9 833
290

10 383
217

11 964
779

12 461
532

7 645
008

3 405
986

10

Güney
Kore

6 343
174

6 608
874

6 384
242

7 057
439

7 548
319

6 088
318

5 660
093

6 298
483

4 764
057

3 118
214

KAYNAK: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Tablo 4’de 2009-2018 yılları arasında Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin ithalat rakamları $
para birimi olarak yer almaktadır. İhracattaki gibi çok belirgin bir azalma olmasa da 2015 ve 2016
yıllarında ithalat rakamlarındaki düşüş göze çarpmaktadır. Yıllara toplam ithalat rakamlarına
bakıldığında 2009 yılında 140.928.421.000 $ olan ilk on ülke ithalat toplamı, 2018 yılında
223.047.094.000 $ olmuştur. İthalatımız son on yılda bu on ülkeye 82.118.673.000 $ artış
göstermiştir. Son on yılda ithalatımızın en çok artış gösterdiği ülke Hindistan’dır. Hindistan’dan 2009
yılında 1.902.607.000 $’lık bir ithalatımız varken, 2018 yılında ithalatımız 7.534.558.000 $’a
yükselmiştir. Son on yılda Hindistan’dan ithalatımız 5.631.951.000 $ artış göstermiştir.
SONUÇ
Günümüzde ticaret giderek önemi artan bir kavram haline gelmiş ve ülkelerin ihracat ve ithalat
politikaları üzerinde daha dikkatle durulan bir hal almıştır. Ülkelerin dış ülkelere yaptıkları satışlar ve
dış ülkelerden almış oldukları ürünler, ülkelerin ekonomik olarak faaliyetlerine yön vermektedir.
Ülkeler bazen ürettikleri satmakta bazen de ülke içerisinde üretim pahalı olduğu için diğer ülkelerden
bu ürünleri daha ucuza almaktadırlar.
Çalışmada Türkiye’nin son on yıl içerisinde ithalat ve ihracat yaptığı ülkeler ve ihracat rakamları
incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Türkiye’nin ihracat yaptığı ilk on ülkeye bakıldığında ülkemizin daha çok Avrupa Kıtası ülkelerine
ihracat yaptığı görülmektedir. Onu Asya Kıtası ülkeleri ve Amerika Kıtası ülkeleri takip etmektedir.
Ülkemizin ihracatında ilk on sırada yer alan ülkelerden 7’si Avrupa, 2’si Asya ve 1’i Amerika Kıtasında
yer almaktadır.
Ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülkelere bakıldığında ise; Asya ve Avrupa kıtasındaki ülkeler ilk
sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz Asya Kıtasından ve Avrupa Kıtasından 4’er ülkeden, Avrasya’da yer
alan 1 ülkeden ve Amerika Kıtasındaki 1 ülkeden ithalat yapmaktadır.
Ülkemizin ihracat ve ithalat rakamları karşılaştırıldığında ilk on sırada ihracat ve ithalat yaptığımız
ülkelerin toplam ihracatı 64.365.083.000 $ ve ithalatı 121.078.981.000 $’dır. Bu ilk on ülke açısından
ihracatımızın ithalatımızı karşılayamadığını göstermektedir.
Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise ülkede yaşanan olayların ihracat ve ithalat rakamlarını
etkilediği sonucudur. Ülkemizde 2015-2016 döneminde yaşanan olaylar neticesinde ihracat ve ithalat
rakamlarında bir düşüş söz konusudur.
Bundan sonraki araştırmalarda araştırmacılara; geneli temsil edecek, karşılaştırma yapabilmek için de
ithalat ve ihracat yaptığımız tüm ülkelerle ilgili araştırma yapılması önerilmektedir.
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Uluslararası İngilizce Yayın Yapan Haber Kanallarının Yayın İçerikleri Açısından Değerlendirilmesi
CNN, BBC World News, Press TV, Al Jazeera, TRT World Kanallarının Yayınları
Dr. Nimet ERSİN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon Sinema Bölümü
Özet
Günümüzde İngilizce uluslararası iletişim dili haline geldiği için de peş peşe uluslararası İngilizce haber
kanalları açılmakta, bu kanallar dünyanın dört bir yanına yayın yapmaktadır. Büyük bütçeler harcanan
bu televizyon kanallarının amacına ulaşıp ulaşamadığı, uluslararası kamuoyunda ne gibi bir etkide
bulunduğu ise bilinememektedir. Bu çalışmada, ülkeleri adına kamu diplomasisi yürütmek,
uluslararası gündemin belirleyicileri arasında yer almak amacıyla uluslararası yayın yapan İngilizce
haber kanallarının yayınları değerlendirilecektir. Çalışma için Batı ülkelerinden CNN ve BBC World
News ve coğrafi olarak Batıya yakın ülkelerden Russia Today, TRT World, El Jazeera, Press TV olmak
üzere 6 kanal seçilmiştir. Uluslararası yayın yapan İngilizce haber kanallarının izleyici ölçümlerini
yapmak, dünya kamuoyu üzerindeki etkisini net bir şekilde ölçmek günümüz teknolojisi ile zordur
ancak bazı verilere bakarak öngörüde bulunmak mümkündür. Bu sınırlı çalışmada da sadece
belirlenen kanalların Eylül ayının son haftasındaki bir haftalık yayın akışları ve seçilen programların
içerikleri izlenerek elde edilen verilere göre genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İngilizce Yayın, Televizyon, Yayın Akışı, Yayın İçeriği, Kamu Diplomasisi
Abstract
Nowadays, since English has become an international communication language, international English
news channels are starting to broadcast one after the other and these channels are broadcasting all
over the world. It is not known whether these television channels, which have spent large budgets,
have achieved their goals and what effect they have had on the international public opinion.In this
study, the contents of English news channels broadcasting internationally in order to conduct public
diplomacy on behalf of their countries and to be ranked as the determiners of the international
agenda, will be evaluated. CNN and BBC World News from Western countries and Russia Today, TRT
World, El Jazeera and Press TV from countries geographically close to the west were selected for the
study. It is difficult with today's technology to make the measurements for tv audiences and to
measure the impact of international news channels on the world public opinion, however it is
possible to make predictions by looking at some of the data. In this limited study, a general
evaluation will be made according to the data obtained by monitoring only the schedulings of the
selected channels and the contents of the selected programs for a period of one week in the last
week of September.
Keywords: Broadcasting in English, Television, Scheduling, Broadcasting Content, Public Diplomacy
GİRİŞ
Günümüzde, Uluslararası İngilizce televizyon kanalına sahip olmak neredeyse Uluslararası söz sahibi
olmanın göstergelerinden biri haline gelmiştir, çünkü artık uluslararası iletişim dili İngilizcedir ve
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dünyaya söyleyecek sözü olanın İngilizce söylemesi günümüz için zorunluluk olmuştur. Uluslararası
yayınlar ait oldukları ülkelerin öylesine önemli bir aracı olarak görülmektedir ki uluslararası yayıncılık
kavramı elektronik medya ile başka toplumları ve liderleri etkileme olarak da tanımlanmaktadır
(Price, Haas, & Margolin, 2008: 6).Giderek daha fazla ülkede uluslararası yayınlar için bütçe
ayrılmaktadır. Bazı ülkeler son on yılda küresel kamuoyunu etkilemek için milyarlarca dolar
harcamıştır (Youmans&Powers, 2012: 2150).
Uluslararası haber akışı yıllarca batıdan doğuya, gelişmişten az gelişmişe, güçlüden güçsüze doğru
gerçekleşmiştir. İletişim teknolojilerini geliştiren, gücü elinde bulunduran Batılı ülkelerin İngilizce
haber kanallarında yer alan haberler yıllarca dünyanın gündemini oluşturmuş, CNN, BBC World gibi
kanallarda yer alan haberler dünyanın önemli olayları olarak algılanmış, bu kanallarda yer almayan
olaylardan dünyanın haberi olmamıştır. Özellikle bu kanalların Körfez Savaşı sırasında, savaşın
yaralanan, ölen insanlara yol açan bir felaket gibi değil, adeta bir yıldızlar savaşı olduğu algısı
yaratmaya yönelik ışıltılı görüntülerden ibaret yayınları, habercilik tarihinin unutulmaz örnekleri
arasındadır. Savaşın yıkımına uğramış binlerce insan bu kanallarda haber olmamıştır ve bu kanalları
izleyenler, savaşı ışıklı bir oyun gibi izlemiştir.
Uluslararası haber ajanslarının servis ettiği haberlerde de durum benzeridir. Her ne kadar bu ajanslar
uluslararası özel şirket olarak çalışsalar da kendi ülkeleri ile bağlantısız oldukları söylenemez. Hatta
aslında “Kendilerini ana ülke hükümetlerine bağlayan birer mülkiyet ve denetim yapısına sahiptirler.”
(Girgin, 2002: 54). Fakat bu ajansların, güvenilirliklerini ve inanılırlıklarını sürdürebilmeleri için tarafsız
bakış açısıyla işledikleri izlenimi yaratmaları gerekmektedir. Jeaneney’in vurguladığı gibi, ajansların
saygınlıklarını yitirmemeleri, etkilerini kaybetmemeleri için içeride yürütme gücünün bakış açısını
geçerli kılarken, dışarıda diplomasiye hizmet etmek gibi işlevleri vardır (Jeaneney’den akt. Girgin, 57).
Dünyanın haber akışındaki dengesizliğini düzenleme yönünde 1979’da UNESCO genel konferansına
sunulan ünlü MacBride raporu gibi kimi çalışmalar da yapılmıştır ancak, günümüz iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler, başta sosyal medya, web yayınları olmak üzere ucuz, bireysel
kullanıcıların içerik üretebildiği ortamlar; uydu, kablo vb. teknolojideki gelişmelerle kolaylaşan radyo
ve televizyon yayıncılığı gibi nedenlerle uluslararası iletişimdeki eşitsizliklere yapılan vurgu
zayıflamıştır.
Egemen küresel güçlerin politikaları doğrultusunda dünyayı bilgilendirme/yönlendirme çabalarına
karşı İngilizce konuşmayan başka ülkeler de İngilizce haber kanalları açarak bu hakimiyete karşı
durmaya, kendi ülkelerinin perspektifinden dünyaya seslenmeye başlamışlardır. Russia Today, NHK
İngilizce, CCTV, Press TV, El Cezire gibi kanallara ülkeler dev bütçeler ayırarak uluslararası iletişim
ortamında yer edinmeye çabalamaktadırlar. Ancak bu çabalar kimi zaman propaganda olarak
algılandığı için, kimi zaman niteliksiz içerikler nedeniyle amacına ulaşamamaktadır. ABD ve Avrupa
dışındaki ülkelerin uluslararası iletişim pazarındaki konumu bağımlılık ve taklit kavramlarıyla
tanımlanmaktadır(Erdoğan, 2000: 8).
Bu çalışmada, uluslararası haber yayını yapan kanallarının amacının kendi ülkelerinin çıkarlarına
yönelik yayıncılık yapmak olduğu düşüncesinden yola çıkılmıştır. Eğer bir ülke başka ülkelerin
halklarını ve liderlerini etkileme amacıyla uluslararası İngilizce yayın yapıyorsa bunun için öncelikle
etkili bir yayın yapmalıdır. Uluslararası etkili bir yayıncılık yapmak için tarafsız bir yayıncılık
politikasının oluşturulması, propagandadan kaçınılması, bütün dünyaya seslenebilen, ancak kendi
ülkesinin rengini, özelliğini taşıyan özgünlükte, taklitten kaçınan yerelden evrensele seslenen bir
anlayışta olunması gerekir.
Uluslararası yayın yapan İngilizce haber kanallarının izleyici ölçümlerini yapmak, dünya kamuoyu
üzerindeki etkisini kesinliği tartışılmaz bir şekilde ölçmek günümüz teknolojisi ile çok zordur, ancak bu
kanalların yayın akışları ve içerikleri incelenerek bazı öngörülerde bulunmak mümkündür.
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Çalışmanın temel varsayımı, İngilizce yayın yapan uluslararası haber kanallarının uluslararası
kamuoyunu etkileme gücünün zayıf olduğu, çünkü kendi ülkelerinin propaganda kanalı gibi işlediği,
özgün içerikler yerine birbirini taklit ettiği, giderek benzeştikleridir. Bu varsayımı desteklemek için
yanıtı aranan temel soru şudur: Uluslararası haber kanalları etkili bir yayıncılık yapmakta mıdır? Bu
temel soru ile bağlantılı olarak yayınları özgün müdür? Kendi ülkesinin özelliklerini, kendi bakış
açısından evrensel medya ortamına taşıyabilmekte midir? Kaba propagandadan sakınan bir üslupta
kamu diplomasisi faaliyeti yürütebilmekte midir? Ayrıca bütün kanallara genel olarak bakıldığında
yayın akışlarında ne gibi farklılıklar ya da benzeşmeler vardır? Araştırmada bu sorulara yanıt
aranmaktadır. Çalışmada önce uluslararası yayıncılık, propaganda ve kamu diplomasisi kavramlarını
temel alan kavramsal çerçeve yer alacak, daha sonra araştırma bölümünde araştırmanın yöntemi
anlatıldıktan sonra kanalların yayın içeriklerine ilişkin elde edilen verilere yer verilecektir.
1. Kavramsal Çerçeve
1. 1.Uluslararası Yayıncılık
Uluslararası yayıncılık Televizyondan önce 1926’da Sovyetler Birliği’nin Romanya’ya yönelik radyodan
yapığı propaganda yayını ile başlar, daha sonra başka ülkeler de çeşitli amaçlarla dışarıya yönelik
radyo yayınları yapar. Soğuk savaş döneminde çeşitli ülkelerden başka ülke halklarına seslenen
yayınlar devam eder. Moskova radyosu, 1933’te Hitler’in Almanya’da başa gelmesi ve giderek
güçlenmesiyle, politik içerikli yayınları artırır. İtalya, 1935’te Ortadoğu’ya Arapça olarak yayına başlar.
İngiltere’nin Ortadoğu politikasına saldırı olarak nitelenen İtalya’nın radyo yayınları İngiltere’nin de
bu yayınlara cevap verme amacıyla Arapça yayınlarıyla başlamasına vesile olur. Benzeri radyo
yayınları ile propaganda savaşları Japonya ve Çin arasında da yaşanır ve “Kısa Dalga Savaşı” diye
tanımlanan yayınlar Birleşmiş Milletler’in bu tür yayınları engelleme çabalarına rağmen devam eder.
Türkiye’de de Dış yayınlar Hatay sorunu nedeniyle başlamıştır (Demirkan, 2008: 74) Naziler, İkinci
dünya savaşı sırasında radyoyu güçlü bir propaganda aracı olarak kullanmış, 53 dilde yayın yapmış,
ancak bu sırada diğer Avrupa ülkeleri Nazilerle radyo savaşlarını sürdürebilecek çeşitlilikte yayın
yapamamıştır. BBC’nin o dönem yayın yaptığı dil sayısı sadece 6’dır (Atuk 1998’den akt. Demirkan,
2008: 75). ABD ise Pearl Harbour saldırısının ardından Voice Of Amerika ile propaganda savaşına
başlamıştır. ABD ile SSCB arasında karşılıklı propaganda yayınları da soğuk savaş boyunca Radyo ile
devam eder.
Televizyonla ilgili ilk buluş 1873 yılına dayansa da ilk televizyon yayınları 1936 yılında Londra’da BBC
tarafından başlamış, asıl gelişimini ise 1945’lerde 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa Ülkeleri’nde
göstermiştir. Asya, Avustralya ve kimi Güney Amerika ülkelerinde televizyonun yayına başlaması
1950’lerden sonradır (Aziz, 2016: 143). İkinci Dünya Savaşı nedeniyle teknolojik gelişimi sekteye
uğrayan televizyon yayınları uyduların gelişimi ile birlikte 80’lerin ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
1980’de ilk uluslalarası haber kanalı CNN yayına başlar. 1990’larda dış servislerde televizyon hala
gelişme aşamasında ve radyo başlıca araçtır. Fakat BBC World Service ve CNN hızlı gelişimini ve
yaygınlaşmasını sürdürmektedir(Hilliard, Keith,1996: 182-183). İngiltere’de BBC Dünya Servisi radyo,
televizyon ve internet yayınları ile, ABD, özel kuruluş gibi görünse de Voice Of Amerika gibi radyo ve
CNN International gibi televizyon kanalları ile kendi ülkelerinin politikalarını destekleyen yayınlar
yapmaktadır. Yeni medyadaki gelişmelerle birlikte, web yayıncılığı da büyük önem kazanmış, örneğin
İngiltere’de kamu hizmeti yayın kurumu BBC, Çin’de kamu hizmeti yayın kurumu CCTV dünya çapında
onlarca dilde internet yayını yaparken, TRT de yeni iletişim teknolojilerine ayak uydurmaya çalışarak
internette 40’ı aşkın dilde yayın yapmaktadır.
Günümüzde farklı dillerde yayın yapan radyolar ile ABD, İngiltere’nin yanı sıra Çin, Japonya, İran,
Türkiye, Katar, Kore gibi ülkelerin uluslararası yayın yapan İngilizce televizyon kanalları da
bulunmaktadır. Yeni medyanın gelişmesi ile farklı dillerde yapılan radyo yayınları yerini internet
yayınlarına bırakmaya başlamış ya da radyonun yanı sıra internet yayıncılığı eklenmiştir. Yerel ve
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bölgesel hedef gruplarına hitap eden geleneksel kitle iletişim araçlarının yerine, internet, dünya
ölçeğinde hedef gruplarına seslenebilmektedir. İnternetin zaman ve frekans sınırı gibi kısıtlamaların
olmaması, geri besleme (feedback) alımının hızlı ve yaygın işlemesi gibi özellikleri ile uygulamacılarına
ve kurumlara önemli avantajlar sağlamaktadır (Tarhan, 2007: 77-78). Dış yayınlar, Radyo ve internetle
çok sayıda dilde yayına devam ederken televizyonda İngilizce ve diğer dillerde yayın yapan
uluslararası kanallar da giderek artmaktadır.
Bir ülkenin başka ülkelerdeki kendi vatandaşlarına yönelik yayınlarının yanı sıra başka ülkelerin
vatandaşlarına, başka milletlerine yönelik yayınları da kapsayan dış yayınlar, günümüzde yeni
teknolojilerle neredeyse bir yarışa dönmüş, ülkeler kendilerini birbirlerine dinletme ve izletme
yarışına girmişlerdir (Akarcalı 2003b: 1). 20. Yüzyılda gelişen kitle iletişim araçlarının gelişimi ile bir
mesajın aynı anda milyonlarca kişiye iletilebilmesi sağlanmış, propaganda ile kitle iletişim araçları
arasında yakın bir ilişki ortaya çıkmıştır (Akarcalı 2003a: 17). Ancak özellikle Soğuk Savaş sonrası
“propaganda” kavramı terk edilerek “kamu diplomasisi” kavramı yeğlenmiştir.
Uluslararası yayıncılığa ilişkin teori eksikliğine vurgu yapan Youmans ve Powers (2012) uluslararası
yayıncılığın devletlerarasında giderek daha önemli hale geldiğini belirtir. Yazarlar, uluslararası
yayıncılıktaki teori eksikliğini gidermeye bir katkı sunmak için uluslararası iletişimi devletlerarasındaki
müzakerelere benzeterek “Müzakere Oyun Modeli” geliştirirler. Yazarlar uluslararası iletişimi
müzakereli iletişim olarak tanımlarlar ve bu iletişimi hem kısıtlayan hem de birçok yönden bir ulusun
doğasını oluşturan bazı faktörlere bağlarlar: Buna göre uluslararası yayıncılık: (1) yayıncıların rekabet
edebilme yetenekleri yönetişim tarafından yapılandırılır ve (sponsor) hükümetin görev süresine
bağlıdır; (2) yayıncılar iç politik kültürden doğar; (3) yayıncılar, alıcı ülkenin hükümetinin yetki ve
baskılarıyla sınırlıdır, ancak bu filtre her zaman otomatik veya sansürlü değildir; (4) yayıncılar yabancı
izleyicilerin dikkatini çekmek için rekabet eder ve bu nedenle yayınlar izleyici beklentilerine uygun
olmalı ve başarılı olabilmek için bilgi ihtiyaçlarına cevap vermelidir.
1.2. Propaganda ve Kamu Diplomasisi
Youman ve Powers uluslararası yayıncılığın bilim adamları arasında propaganda ile eşit olarak
anıldığını ileri sürer (2012: 2150). Propaganda, insanları etkilemek ve fikirlerini değiştirmek için kaba
güç dışındaki her türlü yola başvurulan ikna aracıdır. Propaganda kavramı Avrupa’da Katolik kilisesinin
misyonerlik çalışmaları sonucunda yaygın olarak kullanılmaya başlamış, Papa XV. Gregory, Roma’da
1622 yılında ”İmanın Propagandası” topluluğunu kurmuştur ( Akarcalı, 2003a:13). 20. Yüzyılda gelişen
kitle iletişim araçlarının gelişimi ile bir mesajın aynı anda milyonlarca kişiye iletilebilmesi sağlanmış,
propaganda ile kitle iletişim araçları arasında yakın bir ilişki ortaya çıkmıştır (Akarcalı 2003a: 17).
Herman ve Chomsky, Amerikan medyasının içte ve dışta egemenler lehine bir propaganda aracı gibi
işlediğini, haberlerin egemenler lehine bir takım filtrelerden geçtikten sonra ancak medyada yer
bulabildiğini anlatır(1988). Herman ve Chomsky tarafından geliştirilen “Propaganda Modeli” ilk
ortaya atıldığından günümüze 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala güncelliğini korumaktadır
(Herman, Chomsky,1988).
1970’lerden itibaren negatif anlam içeren “propaganda” yerine kullanılmaya başlayan kamu
diplomasisi kavramı, daha sonra dünya çapında yaygınlaşır. Devletler küçük ya da büyük, kamu
diplomasisi için örgütler kurmakta, politik liderler onu farklı amaçlarla kullanmaktadır(Gregory, 2008:
2). Ülkelerin “yumuşak gücü” olarak nitelendirilen “kamu diplomasisi” ile anlatılmak istenen kısaca bir
ülkenin diğer ülkelerdeki halklarını etkilemeye yönelik faaliyetlerdir. Ülkeler dış politikalarını
desteklemesi amacıyla kamu diplomasisi faaliyetlerini sağlayacak yeni birimler oluşturmaya, farklı
girişimlerde bulunmaya çalışmaktadır.
Kamu diplomasisi kavramı 20. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmışsa da diplomasi kavramı eski
Yunandan bu yana kullanılmaktadır (Yanardağoğlu, 2014: 116). Geleneksel diplomasi kavramı
hükümetten hükümete iletişimi vurgular (Manheim 1990’dan akt. Signitzer ve Coombs, 1992: 138).
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Devletlerarası ilişkilerin, tayin edilen daimi elçiler üzerinden yürütülmesi niteliğindeki modern
diplomasi 15. Yüzyılda İtalyan şehir devletlerinde ortaya çıkmıştır (Purtaş, 2013: 3).Kamu diplomasisi
kavramı ise ilk kez Tuft Üniversitesi’nde Edmund Gullion tarafından kullanılır (Wolf, Rosen, 2004: 3).
Başka ülkelerin hükümetlerini değil, hükümet dışı aktörlerini etkilemeyi hedefleyen kamu diplomasisi
ile ülkeler yabancı ülke vatandaşları ile kendi vatandaşları ve kurumları arasındaki diyalogu da
yaygınlaştırabilmektedir (Özkan, Yıl Yok: 5). Kamu diplomasisi, “bir hükümetin [çn. temsil ettiği]
ulusun fikirlerinin, ideallerinin, kurumlarının, kültürünün, ulusal amaçları ve siyasalarının yabancı
kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla yürüttüğü iletişim süreci” olarak tanımlanmıştır (Tuch,
1993: 3’ten akt. Yanardağoğlu,2014: 117). Kamu diplomasisinin günlük iletişim ve bilgilendirme,
sürekli haber akışını sağlama, stratejik planlama ve ülken markalaşması, istikrarlı ve güvenilir ülke
imajı kurmak için ülke hakkında olumlu algı geliştirmek, uzun süreli ve kalıcı ilişkiler kurulması gibi
farklı boyutları bulunmaktadır (Gökırmak, 2012: 5-6). Kamu diplomasisinin kültürel, eğitimsel,
ekonomik ve sosyal, teknolojik, askeri, dini araçlar ve uluslararası örgütler gibi çeşitli araçları vardır
(Karadağ, 2016: 88. ) Yazılı basın, radyo, televizyon, sinema, internet gibi kitle iletişim araçları ise
çağımızın en etkili kültürel araçlarıdır. Kamu diplomasisi faaliyetlerinde çalışmalar planlı, uzun süreli
tutarlı bir şekilde yürütülmelidir. Uygulanan politikaların belli bir planlamaya dayalı olmaması halinde
yaratılan olumlu beklentiler karşılanamadığında yarardan çok zarar da getirebilmekte, radikal
hareketler güç kazanabilmektedir (Kugelman, 2005’ten akt. Gökırmak, 2012: 5-7).
Kamu diplomasisinin etkili olabilmesi için üç niteliğin dahil edilmesi gerektiği belirtilir:
1-Kapsayıcı olmak: Kamu diplomasisi yürütülürken toplumun yalnızca belli bir kesimi değil,
kitlelerin hedeflenmesi gerekir.
2- Samimi ve dürüst olmak: Yapay ve abartılı bir nezaket değil, samimiyetin geçek anlamda
hissedilmesi gerekir.
3-Hedeflenen ülke/ülkelerin milli “kimliğine” ve değerlerine saygı göstermek: Toplumların
kendi inşa ettikleri değerlere milli kimliklerine saygı duyarak kendi değerlerinizi göstermek ve
dayatmamak çok önemlidir. Bu tür dayatmalar etkili olmadığı için devletler, devlet kurumları ile değil
sivil toplum örgütleri, bireyler ya da kültürel araçlarla yürütülmektedir (Kugelman 2005’ten akt.
Gökırmak, s. 6-7).
Ancak kamu diplomasisini, basit propagandadan ayıran şartların iyi görülmesi gerekir. Kamu
diplomasisi sadece halkla ilişkilerden ibaret değildir. Bu bağlamda kamu diplomasisinin üç boyutu
vardır (Nye, 2005: 108-109) :
1- Günlük iletişim ve bilgi verme: Belirlenen hedefe yönelik boşluk bırakılmaması için sürekli haber
akışını sağlamak, özellikle dış basına kullanabileceği doğru malzemeyi vermek gerekir. Bu nedenle iç
basına verilen beyanatlarda dikkatli olmak, söylenen sözlerin dışarıda nasıl algılanabileceğini
hesaplamak, ilginin dağılmaması için konuyu sürekli işlemek ve bu doğrultuda haberlerin tutarlı ve
bütünsel akışını sağlamak hayati derecede önemlidir.
2- Stratejik Planlama ve Ülkenin “Markalaşması”: Sahip olunan vizyon çerçevesinde olay ve semboller
kullanılarak, ülkenin algılanmasında olumlu bir izlenim yaratmak için planlı bir sürece ihtiyaç vardır.
Dikkatle oluşturulan ve uzun bir zamanı kapsayacak bu planlı süreçte hem ortaya çıkabilecek
sorunların, hem de ülkenin itibarına zarar verecek karşı saldırıların önüne geçilmesi için gerekli
tedbirler alınır. Akademik konuşmacılar ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla verilen mesajlar
güçlendirilir. Yaratılan istikrarlı ve güvenilir ülke imajı kullanılarak, ülke hakkında olumlu ve kalıcı bir
anlayış oluşturulur.
3-Uzun Vadeli İlişkilerin Kurulması ve Kurumsallaşması: Burslar, değişim programları, staj olanakları,
seminerler, konferanslar ve medya kanallarının kullanılması suretiyle yıllar içerisinde “önemli
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kişilerle” uzun süreli ve olumlu ilişkiler kurulur. Propagandanın oldukça basit ve kaba stiline nazaran,
daha etkin ve rafine bir algılama yönetimi kuran böylesi bir iletişim, çok daha verimli olmaktadır.
Bu çalışmada Kugelman’ın etkili bir kamu diplomasisi için gerekli gördüğü üç nitelik (Kugelman’dan
akt. Gökırmak, 607), Nye’nin saptaması olan kamu diplomasisinin üç boyutu(Nye, 2005: 108-109) ve
Youmans ve Powers’ın saptaması olan uluslararası iletişimin bağlı olduğu faktörlerin (Youman,
Powers, 2012: 2150 ) harmanlanmasından geliştirilen 7 ölçüt belirlenmiştir:
Etkili bir uluslararası yayıncılık için:
1.
Yayın içerikleri özgün olmalı, taklit olmamalı. Bu özgünlük yayın akışlarında bile
sağlanabilmelidir.
2.
Samimi ve dürüst olmalıdır. Bir ülke yayınlarında gerektiğinde kendi ülkesi hakkında da
eleştirel bir yaklaşımda bulunabilmelidir.
3.

İç basına verilen beyanatlarda dikkatli olmalıdır.

4.
Hedef kitlelerin toplamsal değerlerine, inançlarına saygılı olmalı propaganda izlenimi
vermemelidir.
5.

Yayıncılar yerel kültürden doğmalıdır, ithal yayıncı ile amaca ulaşmak zordur.

6.

Uluslararası yayıncılıkta rekabet edebilmek için dikkat çekici içerikler sunmalıdır.

7.
Uluslararası alanda etkili olabilmek için bilimsel bakış açısına sahip olmalı, nesnellikten
uzaklaşmamalıdır.

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmanın amacı, büyük bütçeler harcanarak açılan ve başka ülkelerdeki halkları ve liderleri
etkilemeyi amaçlayan uluslararası İngilizce haber kanallarının etkili bir yayıncılık yapıp yapmadığını
ortaya koymaktır. Uluslararası haber kanallarını çeşitli yönleriyle ele alan çalışmalar yapılsa da
bütüncül bir yaklaşımla, kanalların ekran geçişleri, sloganları, programları, yayın akışları, sunucu ve
spikerleri, gazetecileri, lokomotif programları ile incelemenin ve değerlendirmenin yapıldığı
çalışmalara pek sık rastlanmadığından araştırmanın bütün eksikliklerine rağmen başka çalışmalara
kapı aralayabileceği düşünülmektedir.
3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Verilerin Toplanması
Çalışmada olasılık dışı örneklem alınmıştır. Olasılık dışı örnekleme, olasılık kuramına dayalı hesapların
yapılmasının mümkün olmaması halinde elverişli bir seçimdir. Evrene genellemenin önemli olmadığı
durumlarda uygundur. “Bu tip örneklemler, birimlerin yansız olarak seçilmesi kuralından çok onların
bir takım karakteristik özellikleri bünyesinde taşımasını gerektirir” (Balcı 2001: 52’den akt. Koçak ve
Arun, 2006: 25). Bu çalışmanın örneklemi olan uluslararası İngilizce yayın yapan haber kanalları
olasılık dışı seçilmek durumundadır çünkü belli bir amaç için ve kendi karakteristikleri nedeniyle
çalışmanın amacına uygundur.
Araştırma için ilk aşamada çalışmanın amacına uygun olarak CNN, BBC World, Russia Today, Al
Jazeera, Press TV ve TRT World kanallarının Web sitelerinde 2019 Eylül ayının son haftasındaki yayın
akışları ve program içerikleri izlenerek elde edilen veriler 5 temaya göre değerlendirilmiş ve bulgular
yorumlanmıştır. 5 temada toplanan verilerin analizi bu çalışmanın amacına uygun olduğu düşünülen
betimleme tekniğiyle yapılmıştır. Belirli temalara göre inceleme tekniği olan betimsel analiz
tekniğinde analiz sonucu elde edilen veriler yorumlanıp açıklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008,
224). Bu çalışmada da elde edilen veriler belirlenen temalara göre betimlenmiş ve yorumlanmıştır.
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Kanalların yayın içeriklerinden elde edilen verilerin bu beş temada toplanmasının ardından bulgular
ayrıca bütün kanallardaki benzerlikler ve farklılıklar yönünden de değerlendirilmiştir. Bir televizyon
kanalında görsel unsurlarla içeriklerin zaman zaman iç içe geçmesi, görsel unsurun da etki
bakımından önemi olması, hatta görüntünün de içeriğin bir parçası olması nedeniyle belirlenen
temalar içinde görsel unsurları içeren temalar da yer almıştır.
Temalar:
 Kanalın rengi, sloganları, ekran grafikleri,
 İçerikleri sunanlar, önemli programların sunucuları, “ekran yüzleri”, spikerler, gazeteciler,
 Öne çıkan programlar,
 Kanalın genel yayın profilinden farklı programlar,
 Program Planlama (Yayın akışları) olarak belirlenmiştir.
Uluslararası kanalların etkilerini araştırmak bakımından kanalların bütçesi, yurtdışı büroları, personel
sayıları, yayın platformları, izlenme oranları ve yayın kapsama alanları da önemli verilerdir ve geniş
kapsamlı araştırma yapmayı gerektirmektedir. Bu çalışma sadece yayın içeriklerine odaklandığı için
yayın içeriklerini incelemenin yeterli olduğu düşünülmektedir.
3.4. Çalışmanın Sınırlılığı
Çalışmanın varsayımını desteklemek için sadece haber kanalları değil İngilizce yayın yapan bütün
kanalların içeriklerinin daha geniş bir zaman dilimini kapsayacak şekilde incelenmesi ve farklı
ülkelerdeki halkların bu kanallara ilişkin tutum ve algılarına ilişkin görgül bir araştırma olanağı olsaydı
kuşkusuz çok daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilirdi ancak bir bildiri çalışmasının kapsamında bunun
mümkün olamayacağı için ulaşılabilir veri elde edilebilecek bir yöntemle yetinilmiştir. Çalışmada
araştırma için seçilmiş uluslararası haber kanallarının yayınlarının incelenmesi ile elde edilen verilerle
bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.
4. Kanallar ve Yayın İçerikleri
CNN (Amerika)
Dünyada 24 saat haber yayınlayan ilk televizyon 1980 yılında kurulan CNN’dir(İnceoğlu, 2004: 99).
CNN’in dünya çapında tanınması ve uluslararası gündemi belirlemesi 1991 yılındaki Körfez Savaşı
sırasındaki yayınlarıdır. CNN’in ön plana çıkması Körfez Savaşı’nın yaşandığı döneme rastlamaktadır.
1990-1991 Körfez Savaşı yıllarında uluslararası ilişkilerde küresel bir aktör haline gelen CNN, gerek
elde ettiği başarılar gerekse de yayınlarıyla uzun zamandır dünya çapında radyo yayıncılığı yapan BBC,
NBC, Star gibi yayın kuruluşlarına küresel televizyon ağları kurmaları konusunda ilham kaynağı
olmuştur (Gilboa, 2005: 27). CNN’in bu denli ön plana çıkmasıyla birlikte literatürde CNN etkisi (CNN
effect) üzerinde durulmaya başlanmıştır (Robinson, 2002: 8).
CNN sloganları “Burası CNN!”, “Haberlerde en güvenilir isim!”, “İlk önce gerçekler!”, “Haberlerde
dünya lideri!” gibi iddialı sloganlardır. Kanalın rengi kırmızı beyazdır, CNN uluslararası haber yayını
yapan İngilizce kanallar içinde kısa programları ve ekran grafikleriyle, hızlı tempolu yayın akışıyla
dikkat çekmektedir, bu bakımdan kanalın kendine özgü bir yayıncılık anlayışı olduğu söylenebilir.
Sloganları ve logo animasyonlarını, ekran grafikleri sık kullanılarak kanala dinamizm
kazandırılmaktadır. Sunucuları profesyonel gazetecilerden oluşmakta, sunucu seçiminde görüntüden
çok “iyi gazeteci” ölçütü önde görünmektedir. İran asıllı İngiliz gazeteci Amanpour, Hala Gorani, Chris
Cuoma, Julia Chatterly en önemli ekran yüzlerindendir. CNN, gazetecileri, isimleri ile ön plana
çıkararak isimlerle programları markalaştırmaktadır. Amerika dışında bağlantı yapılan ülkelerdeki
muhabirleri ile stüdyodaki sunucular arasındaki iletişim samimi ve güçlü bir iletişim içinde oldukları
izlenimi verilmektedir.
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Kanalın web sitesinde 1 haftalık yayın akışı görülebilmekte, yayın akışına göre saat başı haberler ya da
haber programları yer almaktadır. İnside Afrika, Marketplace Afrika, CNN Today (Asya’ya yönelik
sabah programı) dünyanın bazı bölgelerine seslendiği özel programlarıdır. Anderson Cooper 360, CNN
News Room, CNN Tonight with Don Lemon önemli haber ve tartışma programları olarak öne
çıkmaktadır.
BBC World News (İngiltere)
Dünyaya kamu hizmeti yayıncılığında model olan BBC’nin uluslararası haber kanalı BBC World News,
11 Mart 1991’de kurulmuştur. BBC’nin ülke içine yayın yapan kanalları reklam yayını yapmadığı halde
BBC World News, uluslararası reklamlar yayınlamaktadır. BBC’nin dünya çapındaki objektif imajı BBC
World News kanalını da prestijli kılmaktadır.
Bağımsız habercilik iddiasında olan kanal, 24 saat haber bülteni, belgeseller, güncel programlar ve
röportajlar yayınlamaktadır. Kanalın rengi turuncuya çalan kırmız ve beyazdır. Ekran grafikleri ve Logo
animasyonları sade, fondaki müzik yumuşak, sloganlar ve program fragmanları sık yayınlanmakla
birlikte sade bir tonlama ile verildiği için rahatsız etmeyen bir dinamizme sahip izlenimi
yaratmaktadır. BBC World News sloganları: “Hikayeyi Yaşa!”, “Ne Zaman Bilmek İstersen!”, “Önceliği
Haberde!” gibi haber kanal olduğuna işaret eden sloganlardır.
Kanalda dünyanın farklı coğrafyalarından farklı ulusları ve ırkları temsil eden çeşitlilikte gazeteci
çalışmasına ve yerel muhabirlerle kurulan bağlantılarla da bu zenginliğin göze çarpmasına rağmen,
gazeteci isimleri ön plana çıkarmak gibi bir politika gözlenmemiştir. Bunda BBC’nin kamu hizmeti
yayıncısı köklü bir kurum olmanın getirdiği ağırbaşlı bir yayıncılık politikasının rol oynadığı
düşünülmektedir.
Yayın akışında Sabah 8.00-10.00 arası iki saat boyunca Briefing, Business Briefing başlıklarıyla üst üste
haber yayını dikkat çekmekte, gün boyu Saat başı haberler yayınlanmaktadır. BBC World News’in en
çok bilinen programlarından Hard Talk başka kanallar tarafından da en çok taklit edilen programdır.
Programın özel ışıkları, iyi hazırlanmış, konuğu rahatsız etmekten çekinmeyen üslupta hazırlanmış
soruları ile bir gazeteci röportajı formatındadır. Gezegenimizi ü nasıl koruyabileceğimize ilişkin doğa
belgeseli Protecting our Planet, Story ville Global (kendini Hintli bir guruya dönüştüren Amerikan
sinemacının hikayesi) gibi farklı konularda belgesellere yer vermektedir. Global with Matthew
Amroliwola adlı programla dünyadaki gelişmeler, Focus in Afrika ile Afrika’ya yönelik içerikler Asia
Business Report ile Asya iş ve finans dünyasındaki gelişmeler sunulmaktadır. Güncel olayların yer
aldığı Beyond 100 days, sosyal medyanın da kullanıldığı haber programı Outside Source, dünyanın
farklı bölgelerinden hikayelerin yer aldığı Worklife, dünyanın farklı bölgelerine odaklanan Our World
öne çıkan yapımlarıdır. Haftalık haber tartışma programı Dateline London’da gazeteci ve
akademisyenler dünyanın çeşitli bölgelerindeki haberleri tartışmaktadır.
Al Jazeera English (Katar)
Al Jazeera kanalı 1996 yılında Katar Emiri’nin 137 milyon dolarlık bağışı ile kurulmuştur (İnceoğlu,
148) ancak uluslararası İngilizce haber kanalı 2006’da yayına başlamıştır. Bağımsız habercilik
iddiasındadır ve dünya çapında ses getiren bir kanal olmayı başarmıştır. Bunda, kanalın, 2001’de
Amerika’da ikiz kulelere yapılan saldırının ardından El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in açıklamalarını
yayınlamasının rolü olsa da asıl BBC’de eğitim görmüş uluslararası gazetecileri barındırmasının önemi
büyüktür. BBC’nin daha önce kapatılan Arapça kanalının gazetecilerinden bir kısmı bu kanalda
çalışmaya başlamıştır. Ocak 2003’te, BBC, Al Jazeera ile haber kayıtları da dahil olmak üzere bilgi ve
tesis paylaşımı için bir anlaşma imzalamıştır. Al Jazeera English, Arap kamuoyunu etkileme gücü olan,
özgür, tarafsız bir kanal olarak tanımlanmaktadır (Devran, 2015: 285). Arap Baharı olayları ile ilgili
olarak George Washington Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları profesörü olan Marc Lynch; "Bu
olaylara neden olmadılar, ancak bunların hepsini Al Jazeera olmadan düşünmek imkansız."
Demektedir. Al Jazeraa English, Irak İşgali sırasında CNN’e alternatif haber kanalı olarak sivrilir.
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“Uluslararası iletişim ortamını etkileyen, küresel ve tek yönlü haber akışının egemenliğine son
verebilecek bir olgu olarak” görülür (Meltem B. Özuğurlu: 223). Bazı yazarlara göre ise Al Jazeera,
küresel haber akışı söyleminde yeni bir yön sunar ve bilgi akışındaki küresel dengesizliklerden
bağımsız olarak geleneksel ana akım medya tarafından yeterince temsil edilmeyen sesleri gösterir
(Powers, El-Nawawy, 2009). Rengi turuncu beyazdır olan kanalın sloganları, “Haber Gündemini
oluşturur!”, “Düşünce ve diğer görüş…” gibi haber ve fikir çeşitliliğini vurgulayan sloganlardır. Amacı,
uluslararası olayları ve haberleri Batı bakış açısıyla sunan CNN ve BBC World’den farklı bir yolla
sunmak, dünyanın habere konu olmayan bölgelerini kapsamaktır.
Kanalda, 24 saat güncel konular ve haberler yayınlanmakta, saat başı dünyadan haberler
verilmektedir. Kanal, Güney Afrikalı kadın gazeteci Jane Dutton, Amerikalı gazeteci ve yazar Clayton
Swischer, Amerikalı eski bir deniz subayı olan gazeteci Josh Rushing, İskoç gazeteci Alan Fisher,
Kanadalı Brendan Connor, İngiliz Gazeteci Felicity Barr, İsrailli Arap Gazeteci Marwan Bishara gibi
dünyanın farklı ülkelerinden önemli gazetecilerle çalışmaktadır.
Rusya’nın Karanlık Yüzü Tatarlar gibi belgesel programları, Rebel Education gibi dünyanın çeşitli
bölgelerinden eğitim çalışmalarını konu alan programları vardır. “İnsan kaçakçılığı durdurulabilir mi?
Lübnan’ın ekonomik ve politik krizine çözüm nedir?” gibi olayları dünyanın çeşitli ülkelerinden
uzmanlarla canlı stüdyo programında ele alan İnside Story programı göze çarpmaktadır. Oceen’s
Monopoly adlı, bilimin okyanusları ele geçirilmesinde kullanımı gibi derinlemesine araştırmaya dayalı
çarpıcı belgeseller yayınlamaktadır.
Press TV (İran)
Press TV, 3 Temmuz 2007 tarihinde yayına başlamıştır. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB)’nun
bir iştirakidir. Devlet tarafından finanse edilmektedir. BBC World, CNN ya da Al Jazeera English gibi
bir kanal yaratma amacındadır. Press TV’nin, İran’daki rejimin uluslararası imajından ve kimi
içeriklerinden kaynaklanan propaganda kanalı algısı nedeniyle uluslararası arenada etkili bir kanal
olduğunu öne sürmek güçtür ancak İran’ın tezlerini dünyaya duyurmaya çalışmakta, kendi
perspektifinden dünya olaylarını ele almaktadır. Dünyanın her köşesinden insanların seslerini ve bakış
açılarını duyurmak amacında olduğunu duyurmakta, kendi vizyonunu, «İhmal edilen sesleri ve
dünyanın büyük bir bölümünün bakış açılarını dikkate almak; kültürel anlayış köprüleri benimsemek
ve inşa etmek; farklı milletlerden, ırklardan ve inançlardan insanları birbirleriyle özdeşleştirmeye
teşvik etmek; siyasi ve kültürel ayrımların canlılığını ve çok yönlülüğünü ilk elden yaşamış olan
bireylerin anlatılmamış ve gözden kaçan hikayelerini aydınlatmak.» olarak anlatmaktadır.
Kanalın renkleri mavi beyazdır. Program geçişleri ve ekran grafikleri başka kanallarla kıyaslandığında
durağan görünümdedir. İranlı kadronun yanı sıra serbest ve kadrolu yabancı muhabirleri, bir kısmı
BBC’den eğitim almış elemanları bulunmaktadır. Kanalın sunucuları ve ekran yüzleriyle dikkat çeken
bir görüntüsü izlenmemiştir. Saat başı haberler yayınlamakta, haber aralarında belgeseller, tartışma
programları gibi programlar sunulmakta, İran hakkında, Arap dünyası hakkında haberler yoğun olarak
verilmektedir.
Öne çıkan programlar arasında İslam ve Yaşam adlı programı kanalın haber kanalı özelliği dışında bir
içeriğe sahiptir. Iran Today, İran’ın gündeminde olan olaylar, İran dini turizmi, ekonomik durgunluk,
İngiliz karşıtı sömürgecilik günü, Irak’a yardım etmek, ABD tarafından tutuklanan bir bilim adamı
hakkındaki gelişmeler gibi konulara yer vermektedir. Ekonomik Divide, “UAW Grevi: Trump’a Darbe”,
“uluslararası vergi sistemi”, “IMF Kredisi”, “Afrika Serbest Ticaret Bölgesi: Kazananlar ve
Kaybedenler” gibi uluslararası ekonomi ve finans konularını ele alınmaktadır. On The News Line,The
Isle, We Tne People, True İmage, Face to Face, Africa Today, A Simple Question, The Sun Will Rise,
Press Plus, Food for Thought, The Big Conversation, Pictures That Shake, Opinion, Doc Review,
Underreported, Doubling Down, Middle East Papers, İran Cinema, Palestine Files, Bazaar diğer göze
çarpan programlarıdır.
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RT (Russia Today-Rusya)
Logosunda adı RT olarak geçen Russia Today, 10 Aralık 2005’te kurulmuştur. Sahibi görünüşte
bağımsız bir kuruluş olan ”ANO TV”dir. Kâr amacı gütmeyen kanalın bütçesi Rus hükümeti tarafından
karşılanmaktadır. Rus tarihi, kültürü, perspektifine ilişkin bir bakış açısı kazandırma amacındadır.
İngilizce, Arapça ve İspanyolca yayın yapmaktadır. Moskova merkezli RT International, "büyük küresel
olaylara ilişkin Rus bakış açısı" dediği 24 saat boyunca haber bültenleri, belgeseller, “talk show”lar,
tartışmalar, spor haberleri ve kültürel programlar sunmaktadır. RT bir propaganda kanalı gibi
algılanmak konusunda bir çekincesi olmadığı izlenimi yaratmaktadır çünkü hem yayın içeriklerinde bu
yaklaşım hissedilmektedir hem de Web sitesinde «Ana akım medya tarafından gözden kaçırılan
hikayeleri kapsar, mevcut olaylar hakkında alternatif bakış açıları sunar ve uluslararası izleyicileri
büyük
küresel
olaylar
hakkındaki
Rus
bakış
açısıyla
tanıştırır.»
denmektedir
(https://www.rt.com/about-us/).
Yeşil-Siyah renkleri olan kanalın belirgin sloganı “Daha fazla soru!” dur. Russia Today, televizyon
efsanesi olarak anılan Larry King, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Pulitzer ödülü kazanan ve
Emmy adayı gazeteci Chris Hedges, Max Keizer, eski İskoçya Eski Bakanı Alex Salmond, eski Ekvador
başkanı Rafael Correa , efsanevi futbol antrenörü José Mourinho, Amerikan Rick Sanchez ve Fransız
medya ikonu Frédéric Taddeï gibi uluslararası medyadan ünlü gazetecilerle ve sunucularla çalışarak
dünyanın ilgisini çekmektedir.
Kanalın amiral gemisi programı Cross Talk adlı program Amerikalı gazeteci Peter Lavelle tarafından
sunulmaktadır. Programın tanıtımında Peter Lavelle’nin konuklarına net, anlaşılır ve sert ve sorular
sorduğu ve cevap olarak somut cevaplar talep ettiği, Peter'ın konuklarının politikacılar, gazeteciler,
bilim insanları ve her türlü karar vericiler olduğu, dünyamızı değiştiren kararları etkileyen veya
kamuoyu oluşturmada kilit rol oynayan herkesin programın konuğu olduğu yazılmaktadır.
(https://www.rt.com/shows/crosstalk/) Programın BBC World News’in Hard Talk programına
benzerliği dikkat çekmektedir. Eduard Shardnadzenin torunu, Tiflis, Paris ve Newyork’ta büyüyen
Sophie Shevardnadze’nin, sunduğu SophieCo adlı program da dünya liderleri ile yaptığı röportajlarla
ilgi çeken bir program olmuştur.
TRT World (Türkiye)
Dış yayınlar konusunda bir çok dilde radyo yayınları ile köklü bir geçmişe sahip TRT’nin uluslararası
İngilizce haber kanalı 2015’te yayına başlamıştır. Kanalın bütçesi, bir kamu hizmeti yayın kurumu olan
TRT bütçesinden karşılanmaktadır. Kanalda çalışacak personel için uluslararası çalışmalar yürütülmüş,
uluslararası yayın kuruluşlarından transferler yapılmıştır. Kanalın web sitesinde “2002'den beri
Türkiye bölgesel ve küresel bir aktör olarak giderek daha önemli bir ülke haline gelmiştir. “ denilerek
TRT World’ün, çeşitli kültürler arasındaki karşılıklı iletişim dilinin İngilizce olduğuna dikkat çekilmekte
ve kanalın izleyicileri için “küresel vicdan sahibi, küresel vatandaşlar” tanımı yapılmaktadır
(https://www.trtworld.com/).
Rengi gri, turkuaz ve beyaz olan kanalın belirgin sloganı “Haberin Değişime Neden Olduğu Yer!”
sloganı, iddialı bir yaklaşımla, kanalı izleyende farklılık yaratacağını çağrıştırmaktadır. Kendi
misyonunu “Misyonumuz anlayışı genişletmek, varsayımlara meydan okumak, tartışmayı teşvik
etmek ve olumlu davranışları etkilemektir!” olarak belirlemiştir. Kanalın turkuaz renk ağırlıklı ekran
geçişleri, benzerlerinden farklı bir görsel tasarımla hazırlanmış, diğer uluslararası haber kanallarından
bu yönüyle bir farklılık yaratabilmiştir.
Saat başı haberlerin yer aldığı kanalda, kısa sürede dünyanın çeşitli şehirlerine açılan bürolardan canlı
bağlantılar gerçekleştirilmektedir. Kanalda, haberler dışında uluslararası kültür sanat etkinliklerinin
ele alındığı Showcase adlı bir program, dünyanın farklı bölgelerinden insanların hayatlarına odaklanan
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Focal Point, Storyteyller, off the grid gibi programlar, göç yolcularının sıkıntıları gibi dünyanın farklı
köşelerindeki olayların detaylı olarak ele alındığı belgeseller yayınlanmaktadır. Newsmaker, Bigger
Than Five, Newsfed, Roundtable, Money talks gibi dikkat çekici isimleri olan çeşitli programları
bulunmaktadır.

4.1. Uluslararası Haber Kanallarının Yayın İçeriklerinde Benzerlikler:


24 Saat İngilizce Yayın: Uluslararası İngilizce haber yayını yapan bütün kanallar 24 saat
İngilizce yayın yapmaktadır. Herhangi bir zaman dilimi kendi dilinde bir yayına veya başka bir
dile ayrılmamıştır.
 Kendi muhabirleri: Haber ajanslarından alınan haberlerle yetinmemekte ve kendi
muhabirlerini kullanmaktadırlar.
 Yabancı çalıştırma: Farklı ülkelerden sunucu ve muhabir kullanma genel bir uygulamadır.
Hedef kitleye tanıdık, dünya çapındaki diğer haber kanallarında ünlü olmuş isimlerle
çalışmaktadırlar.
 Saat başı haber: Dünyanın çeşitli bölgelerinden bağlantılarla canlı, sürekli güncellenen saat
başı haber yayınlanmakta, bazı kanallarda yarım saatte bir kısa haber özetleri yer almaktadır.
 Ekonomi programları: Bütün kanallarda, ülkenin potansiyel kaynaklarını ve ekonomisini
tanıtmak amacıyla finans programları yapmaları yer almaktadır.
 Güncel konulara dair programlar: Haber saati dışında da genellikle güncel konularda
programlar: İş dünyası, çevre ve enerji, yeni fikirler, siyasi tartışmalar, seyahat, sanat, bilim,
sosyal tartışmaların vb. yayın akışlarında yer almaktadır.
 Az Reklam: Uzun reklam kuşaklarının olmaması çalışma kapsamındaki kanalların ortak
özelliklerindendir. Hem reklam süresinin (Ortalama 15 saniye), hem de reklam kuşağı
süresinin kısa olması, (1-2 dakika) hepsinde dikkati çekmektedir.
 Kendi ülkelerini kayırma: Çalışma kapsamındaki kanalların hepsinde örtük ya da açık biçimde
kendi ülkelerini öne çıkarma, ülke çıkarlarına aykırı olayların görülmemesi gibi uygulamalar
özellikle haber yayınlarında görülmektedir.
 Esnek Yayın: Her an dünyanın bir yerinden canlı yayına bağlanmak gerektiğinde yayın akışları
bu canlı bağlantılara imkan verecek programlardan oluşmaktadır.
 Web sayfası: Güçlü web sayfaları ve tasarımları bulunmaktadır. Bu sayfalar benzer
tasarımdadır. Anlaşılır, aranan bilgi ve konunun kolaylıkla bulunabildiği, canlı olarak izlemeye
yönelik ve kurumsal yapının bulunduğu sayfalardır. Kanalın haftalık yayın akışlarına web
sitelerinden ulaşmak mümkündür. Ayrıca web sitelerinde kendi dillerini öğretmeye yönelik
programlar internet sayfasında yer almaktadır.
4.2. Kanalların Yayın İçeriklerinde Farklılıklar
CNN kanalının çok hızlı yayın akışı, hızlı değişen çok sayıda ekran grafikleri, iddialı sloganları kanalı
diğer kanallardan dinamik yapısıyla farklılaştırmaktadır. Ayrıca stüdyodaki sunucuların bütün
dünyadaki muhabirlere bağlantılarında kullandıkları samimi üslubun, alt okumalarda Amerika’nın
dünyaya hakimiyeti algısına hizmet ettiği düşünülebilir. CNN’ın programları, programları sunan
gazetecilerin isimleri ile öne çıkarması neredeyse önemli bütün programlarında bir “… ile” isminin
bulunması ayırt edici özelliğidir. Bu da muhtemelen özel girişimciler ülkesi ABD’nin markalara dayalı
ticari kültürünün bir parçası olarak değerlendirilebilir. Kanalın Afrika ve Asya’ya yönelik programları
sıklıkla yer vermesi dikkat çekmektedir. Press TV ve Russia TV ise yayınlarında daha çok ABD
kamuoyunu hedeflediği izlenimi yaratmaktadır.
BBC World News’in Hard Talk gibi bazı programlarının diğer kanallar tarafından taklit edilmesi (Işık,
dekor vb), kanalın dünya çapında kaliteli yayın algısına yaramaktadır. BBC World News de CNN ile
benzer şekilde Afrika ve Asya’ya özel bir ilgi göstermektedir. BBC World News, gazetecileri ve
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sunucuları çok öne çıkaran bir programcılık sergilememekte, bunun nedeninin de içinde bulunduğu
BBC kültürünün bir parçası olarak kamu hizmeti yayın kurumu anlayışından kaynaklandığı
düşünülmektedir. BBC World News’in sade ama dinamik ekran grafikleri, logo animasyonları ve
bunların fon müzikleri (cıngılları) de estetik açıdan kanalı çekici kılmaktadır.
İran Press TV’de İslam ve Yaşam gibi programlar, İran’ın İslam anlayışının propagandasını yapıyor
izlenimi verme riskini taşımaktadır. Press TV’nin ekran grafiklerinin azlığı ve kanalın görsel zayıflığı, bir
haber kanalının dinamikliğini taşımaması nedeniyle, güçlü içeriklerine rağmen kanalın amaçladığı
etkiyi sağlayamayacağı düşünülmektedir.
Russia Today, Larry King gibi Amerika ile özdeşleşmiş gazetecilerle çalışmasına rağmen web sitesinde
açıkça yazdığı gibi kanal programlarında da Rus Bakış açısının hakimiyeti gözlenmektedir. Ancak
ABD’nin karşı kutbunda yer alan Rusya’nın sesi gibi algılanması farklı görüşleri merak eden izleyiciyi
kendine çekebilmektedir.
Al Jazeera’nın dünya çapında etkisi kendisine akademisyenlerin gösterdiği ilgiden de anlaşılmaktadır.
Katar Emiri tarafından finanse edilmesine rağmen bağımız bir uluslararası haber kanalı izlenimi
yaratabilmiştir. Ekran grafikleri, görsel tasarımı da belli bir estetik düzeyi yakalamıştır. Ancak kanalı
diğer kanallardan ayırt edici özelliği, diplomasinin kurallarından çok haberciliği öne çıkardığı,
gazeteciliğin gereklerine yerine getirdiği algısını yaratmış olmasıdır.

SONUÇ
Çalışma sonucu, CNN ve BBC World’ün yayın akışlarının ve program içeriklerinin belli bir bütünlük
içinde, kendi içinde tutarlı bir yayın politikası güdülerek gerçekleştirildiği, batılı gözle dünyaya bakıp,
kendi ülkelerini önceledikleri, Russia Todays, Press TV, TRT World gibi kanalların CNN ve BBC
World’den biçimsel olarak farklılaşamadıkları, bu kanallarda ün kazanmış uluslararası televizyon
yıldızlarını istihdam ederek kendilerini dünya çapında izletmeye çalıştıkları, ancak bu sırada Press
TV’deki İslam ve Yaşam Programı örneğinde olduğu gibi uluslararası kamuoyunun ilgisini çekmeyecek,
propaganda kanalı gibi algılanmasına yol açacak içerikleri nedeniyle belli bir bütünlüğü ve tutarlılığı
olan bir politika oluşturamadıkları için etkili olamayacakları düşüncesine varılmıştır.
Çalışmaya göre, uluslararası medya sektörü içinde güçlü biçimde var olabilmek için güçlü ekonomik
alt yapının dışında özgün ve tutarlı bir yayıncılık anlayışına sahip olmak gerekmektedir. Çünkü hem
CNN ve BBC World gibi kanallara benzemeye çalışmak ama aynı zamanda kendi ülkesinin
perspektifini dünyaya kabul ettirmek çelişkili bir görünüm ortaya koymakta ve bu çelişkili durumun
istenen etkiyi yaratamayacağı düşünülmektedir. Batı kaynaklı CNN ve BBC World gibi kanalların
arasında kendini konumlandırmak, etkili yayın yapabilmek için kendi ülkesinin ve coğrafyasının
gözünden dünyaya bakmak, kendi ülkesinde/bölgesinde yetişen haber spikerlerini yıldızlaştırarak
haberlerini aktarmak, özgün içerikler sunmak, kendi coğrafyasından canlı bağlantılarla, kendi
coğrafyasının gözünden dünyayı değerlendirmeleri gerekmektedir. Ya da tamamen CNN ve BBC
World gibi bir kanal olarak uluslararası alanda var olmak gerekir ancak o zaman da böyle bir maliyete
katlanmanın anlamsızlığı ortadır.
Sonuç olarak, CNN ve BBC World kanallarının dünya halklarını etkileme gibi bir amaçları varsa kendi
ülkelerini önceleyen yaklaşımdan vazgeçmeleri, batılı bakış açısını genişletmeleri, Press TV, RT, TRT
World gibi kanalların ise etkili bir yayıncılık için propaganda kanalı imajından kurtulmaları, bunu
yaparken de taklitten kaçınmaları, özgün içeriklere yer vermeleri, kendi yetiştirdikleri gazetecileri ve
sunucuları ön plana çıkarmaları gerektiği düşünülmektedir.
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9-12 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Sporun Depresyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. Selin Baikoğlu
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Spor Bilimleri
Fakültesi, Antrenörlük Bölümü

Özet
Çocukların günlük zamanlarında yaşadıkları depresyon düzeylerinin düzenli olarak katılım sağladıkları
sportif faaliyet içerisinde olan-olmayan çocuklar arasında incelenmesi çalışmamızın amacını
oluşturmaktadır. Çalışmamızın evrenini 9-12 yaş aralığında olan ve özel bir okulda okuyan 114 (57 kız,
57 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin demografik bilgilerinin yanında depresyon
düzeylerinin belirlenmesi için veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketlerin
uygulanması sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS 20 paket programıyla değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde demografik bilgiler için frekans analizi yapılmıştır. İki değişkenli verilerin analizi
için ise t testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların yaş
ortalaması 12,33 (±1,38) dür. Öğrencilerin %69’u spor yaparken %39,5’i herhangi bir spor branşıyla
ilgilenmemektedirler. Öğrencilerin depresyon ölçeği puan ortalamalarına baktığımızda spor
yapanların puan ortalamaları 24,78 (±3,25) spor yapmayanların puan ortalamaları 25,06(±3,62) dır.
Öğrencilerin spor yapma durumlarına göre depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışmanın sonuçlarına göre genel olarak öğrencilerin depresyon puanlarının düşük olduğu
belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre İstatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamış olup
öğrencilerin depresyon düzeylerini spor yapma durumu etkilemediğine ulaşılmıştır (P<0,05).
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Depresyon, Spor
Research on The Effect of Sports on Depressionlevels in Children Between 9-12 Years
The purpose of this study is to examine the depression levels experienced by children doing sportive
activities regularly and by children doing no sportive activities. The scope of our research consists of
114 students (57 females, 57 males) aged 9-12 years and studying at a private school. In addition to
the demographic information of the students, the survey method was used as a data collection tool
to determine the levels of depression. The analysis of the data obtained from the surveys are
evaluated with SPSS 20 package program. Frequency analysis is performed for demographic
information. For the analysis of two-variable data, T test is used. Significance level is accepted as p
<0.05. The age average of the participants was 12.33 (± 1.38) years. While 69% of the students do
sports, 39.5% are not interested in any sports. When we look at the average score of the depression
scale of the students, the average score of those who do sports is 24.78 (± 3.25) and the average
score of those who do not do sports is 25.06 (± 3.62). According to the results of this research
conducted to determine the depression levels of the students in line with their status of doing sports,
it was determined that the depression scores of the students were generally low. According to the
results of the research, no statistically significant difference was found and it was found that doing
sports did not affect the depression levels of the students (P <0.05).
Keywords: Child, Depression, Sports
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1.GİRİŞ
Sporun çocuğun sosyal, duygusal ve motorsal gelişimi üzerinde çok önemli bir yeri olduğu
günümüzde bilimsel verilerce kanıtlanarak bilinmektedir. Sporun çocukların fiziksel gelişimlerinin
yanında psikolojik gelişimlerine de katkısı oldukça büyüktür. Sportif alışkanlıklar çocukluk çağında
kazandırılması gereken bir aktivitedir. Özellikle 7-12 yaşları arasında büyüme sürecinde olan
çocukların sporu yaşam boyu devam ettirecekleri bir aktivite olarak benimsemeleri için kritik bir
dönem olarak kabul edilmektedir. Sporun çocukların fiziksel, fizyolojik ve motorik gelişimlerine olan
olumlu katkılarının yanında aynı zamanda psiko-sosyal yararları da bulunmaktadır. Çocuklar ve
ergenler arasında klinik olmayan çökünüklük durumu, üzüntü ayrıca bilişsel sağlık sorunları oldukça
yüksektir (Shatin et al 2002). Bir duygusal durumu, bir semptomu veya bir klinik sendromu gösteren
olumsuzluk durumuna depresyon denilmektedir (Watson et al., 1995). Çocuklarda gözlenen
depresyon, yaşamlarının farklı alanlarını olumsuz şekilde etkileyerek kendini göstermektedir.
Depresyonda olan okul çağındaki çocukların akademik ve sosyal yaşantıları olumsuz etkilenmekte,
akademik başarıları sekteye uğramakta ve akranlarıyla olan ilişkileri zayıflamaktadır (Yordancı, 2006).
Ülkemizde çocuklar için depresyon ölçeği kullanılarak yapılan bir araştırmada 9-13 yaş grubu
çocukların %30 un da orta derecede depresif belirtilerin olduğu gözlenmiştir. Çocuklarda depresyon
görülme sıklığı yaş, cinsiyet, ırk ve sosyo-ekonomik düzeyden etkilenmektedir. Bunlarla birlikte okulda
yaşanılan başarısızlılığın da risk faktörü olduğu bilinmektedir (Öy, 1995). Görker ve arkadaşları
çalışmalarında ülkemizde 12-18 yaş arası çocuklarda dikkat eksikliği, sinirlilik, uyku bozuklukları, okul
başarısızlığı, tırnak yeme, sıkıntı hissi, içe kapanıklılık, yaşıtları ile anlaşamama ve sosyal fobi gibi
psikolojik sorunlara ilişkin yakınmaların olduğundan bahsetmiştir (Görker ve ark 2004).
Çocuk toplumun temel taşıdır. Sağlıklı bir toplum için çocukların ruh sağlığının iyi olması ve bu iyilik
halinin korunması çok önemlidir (Gerede, 2002). Fiziksel aktivitelere düzenli katılım sağlandığında
çocukların günlük zamanda gösterdikleri depresif belirtiler üzerinde olumlu etkilerinin olacağı
çalışmamızın hipotezini oluşturmaktadır. Ayrıca elde ettiğimiz araştırma sonuçları doğrultusunda
çocukların günlük zamanlarında yaşadıkları depresyon düzeylerinin düzenli olarak katılım sağladıkları
sportif faaliyet içerisinde olan-olmayan çocuklar arasında incelenmesi çalışmamızın amacını
oluşturmaktadır.
2. YÖNTEM

2.1. Çalışma Yöntemi
Çalışmamızın evrenini 9-12 yaş aralığında olan ve özel bir okulda okuyan 114 (57 kız, 57 erkek)
öğrenci oluşturmaktadır. Cinsiyet, yaş, düzenli spor yapıyor/yapmıyor olma durumları, çalışmamızın
demografik özelliklerini oluşturmaktadır. Çalışmanın modeli betimleyici, ilişkisel tarama modeline
uygun olarak yapılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmamıza katılan öğrencilerin depresyon düzeylerini ölçmek amacıyla kullandığımız çocuklar için
depresyon ölçeği 1992 yılında Kovacs tarafından geliştirilmiş ve ülkemizde Öy tarafından Türkçe’ye
uyarlanmıştır.
Ölçek maddeleri toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Her madde de çocuğun son iki haftasını
değerlendirerek, aralarında seçim yapabileceği üç cümle seti bulundurmaktadır. Her set çocukluk
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depresyonunun belirtilerine ilişkin ifadeler içermektedir. Çocuktan bu üç cümle setinden kendisine en
yakın gördüğü cümleyi seçmesi istenmektedir.
Verilen yanıtlara gör en düşük 0, en yüksek 2 puan verilmektedir. Puanlamanın yüksek olması
depresyon düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 54’tür.
Ölçeğin güvenirliği belirlenirken test-tekrar test güvenirliğine bakılmış ve 0.80 olarak bulgulanmıştır.

2.3.Ölçeği Uygulamada Kullanılan İşlem Yolu
Çocuklar ölçeği öğretmenleri ya da bir araştırmacının gözetiminde kendileri okuyarak
doldurmuşlardır. Anlamlandırmakta güçlük çektikleri ölçek maddelerinde araştırmacı tarafından
açıklama yapılarak çocuklar bilgilendirilmiştir. Verdikleri yanıtlar işaretlenerek doldurulmuştur. ÇDÖ
alınan puanlar 19 veya üzeri olanlar patalojik olarak değerlendirmeye alınmıştır.

2.4.İstatistiksel Analiz
Anketlerin uygulanması sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS 20 paket programıyla
değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde demografik bilgiler için frekans analizi yapılmıştır. İki
değişkenli verilerin analizi için ise t testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul
edilmiştir. P<0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir.

3. BULGULAR
Tablo 1.
Parametre
YAŞ
Valid
(listwise)

N

N

Minimum

Maksimum

Ortalama

Ss

114

9,00

15,00

12,33

1,38

114
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet

Sınıf

Spor yapma durumu

Branşlar

Frekans

Yüzde

Kadın

57

50,0

Erkek

57

50,0

5

23

20,2

6

28

24,6

7

34

29,8

8

29

25,4

Evet

69

60,5

Hayır

45

39,5

Futbol

63

55,3

Yüzme

3

2,6

Basketbol

24

21,1

Badminton

11

9,6

Voleybol

7

6,1

Diğer

6

5,3

Tablo 2 de çalışmaya katılan çocukların %50 sini kızlar ve %50 sini erkekler oluşturmaktadır.
Çocukların okudukları sınıflara göre bakıldığında 5. sınıfta okuyanlar %20,2, 6. sınıfta okuyanlar 24,4,
7. Sınıfta okuyanlar 29,8 ve 8. sınıfta okuyanlar 25,4’ ünü oluşturmaktadır. Spor yapıyor musunuz
sorusuna evet cevabı verenler %60,5, hayır cevabı verenler ise %39,5’ tir. Çocukların katılım
gösterdikleri spor branşları içerisinde en yüksek olanı%55,3 le futboldur. Yüzme %2,62’sını, basketbol
%21,1’ ni, badminton %9,6’sını, voleybol %6,1’ ni ve diğer olarak adlandırdığımız spor branşlarıda
çalışmamızın %5,3’ nü kapsamaktadır.
Tablo 3. Öğrencilerin Spor Yapma Düzeylerine Göre Depresyon Durumları

Depresyon
düzeyleri

Spor yapıyor
mu?

N

X

Standart
Hata

Std. Hata

p

Evet

69

24,78

3,25

,39

0,66

Hayır

45

25,06

3,62

,54

Öğrencilerin spor yapma durumlarına göre depresyon düzeylerine baktığımızda anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır (p>0,05). Fakat spor yapmayan öğrencilerin depresyon düzeyleri spor yapanlardan
daha yüksek çıkmıştır.
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Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyet Farklılıklarına Göre Depresyon Düzeyleri

Depresyon
Düzeyleri

Cinsiyet

N

X

Std.Sapma

Std. Hata

p

Kadın

57

24,75

3,45

,45

0,66

Erkek

57

24,47

3,48

,46

Tablo 4’ te öğrencilerin cinsiyet farklılığına göre depresyon düzeylerine baktığımızda anlamlı farklılığa
rastlanmadığı görülmektedir (p>0,05).
Sınıf

N

X

Std. Sapma

Std. Hata

5

23

24,00

4,35

,908

6

28

23,82

2,84

,537

7

34

25,05

3,85

,660

8

29

25,34

2,48

,460

Toplam

114

24,61

3,45

,323

F.

Sig.

1,369

,256

Öğrencilerin sınıf farklılığına göre depresyon düzeylerine baktığımızda anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır (p>0,05).
4. TARTIŞMA-SONUÇ
Yaptığımız araştırmamızda da elde edilen bulgulara göre incelediğimizde çalışmaya katılan spor yapan
bayan öğrenciler ile spor yapmayan bayan öğrencilerin depresyon durumları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Fakat spor yapmayan bayan öğrencilerin erkek
öğrencilere göre anlamlı şekilde olmasada biraz daha depresyon puanlarının yüksek olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin düzenli olarak spor yapan ve spor yapmayan 5-6-7 ve 8. sınıf ilköğretim
öğrencilerin depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Yazılı
kaynakları incelediğimizde Arslan ve ark. (2011) yaptıkları çalışmalarında ilköğretim öğrencilerinin
spor yapanların spor yapmayanlara oranla depresyon durumlarının çok düşük olduğu sonucunu
paylaşmışlardır (Arslan ve ark., 2011). Örneklem grubunun ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerden
ziya de üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çalışmalara baktığımız zaman spor yapan ve yapmayan
öğrenci örnekleminde yaşadıkları depresyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olduğunu vurgulamışlardır. Farklı yaş grupları açısından incelendiğinde de yapılmakta olan
egzersizlerin çok ağır vakalar dışında genel olarak depresyon üzerinde etkili bir uygulama olduğu
yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır.
Öğrencilerin spor yapma durumlarına göre depresyon düzeylerini belirlemek için yaptığımız çalışma
sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da spor yapan ve yapmayan çocuklar arasında
depresyon düzeylerinde farklılık görülmüştür. Spor yapan çocukların günlük zamanda yaşadıkları
depresyon durumlarının spor yapmayan çocuklara oranla daha az olduğu çalışmamızın sonucunda
vurgulamamız gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmıştır. Yaptığımız analizler sonucunda ilköğretim
çağındaki çocukların sportif faaliyetler içerisinde olma/olmama durumlarının depresyon durumları
açısından farklılık yaratmadığı görülmektedir.
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İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Türk Kültürü Bağlamında Değerlendirilmesi
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Doç. Dr. N. Derya ERGUN ÖZLER
Dumlupınar Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

Özet
Bu araştırmada, Jones ve Pittman (1982) tarafından geliştirilen izlenim yönetimi taktiklerini
ülkemizdeki çalışanlar açısından değerlendirmek ve Türk çalışma ortamında sergilenen izlenim
yönetimi taktiklerini keşfetmek amaçlanmıştır. Bu maksatla, Türkiye’de bulunan işletmelerde
istihdam eden çalışanların, arzuladıkları izlenimlere sahip olabilmek için hangi taktikleri kullandıkları
ve bu taktiklerin boyutlarının neler olabileceği tümevarımsal bir yaklaşımla ele alınmış, farklı illerde ve
çeşitli sektörlerde istihdam eden 60 çalışandan oluşan örneklem aracılığıyla, 129 izlenim yönetimi
davranışı belirlenmiştir. Mülakat yöntemiyle elde edilen bu ifadeler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Yapılan analiz sonuçları ile, yedi izlenim yönetimi boyutu ortaya konulmuş ve böylece izlenim
yönetimi taktiklerinin Türkiye bağlamında Batı’dakinden daha farklı boyutlardan oluştuğu, topluma
özgü, sosyal ve kültürel bağlama göre değişkenlik gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: İzlenim Yönetimi, Toplumsal Kültür, Türkiye Bağlamı.
Abstract
In this study, it was aimed to discover impression management tactics developed by Jones and
Pittman (1982) and exhibited in Turkish working environment for the employees. For this purpose,
what tactics they use to have the impressions they desire who are employing workers in Turkey and
what the dimensions of these tactics may be dimensions are dealt with inductive approach. It was
conducted that semi-structured interview with 60 participants and 129 impression management
behaviors were determined. These expressions -provided by interview method- were subjected to
content analysis. In the analysis results, seven impression management dimensions were revealed.
So that, it has been proven consist more different dimensions of impression management tactics in
the context of Turkey than West, societal and varies according to social-cultural context.
Key Words: Impression Management, Social Culture, Turkey Context.

GİRİŞ
Son yıllarda örgütlerde çalışan davranışlarını anlamaya yönelik ortaya çıkan ve ilgi duyulan
teorilerden birisi de izlenim yönetimidir. İzlenim yönetimi bir aktörün hedef izleyiciler üzerinde imaj
yaratmak, mevcut imajını korumak ya da güçlendirmek için gösterdiği çabaların tümü olarak
tanımlanabilmektedir (Bozeman ve Kacmar, 1997: 9). İstediği imajı oluşturmak amacıyla birey, çeşitli
davranış kalıpları ya da izlenim yönetimi taktikleri belirlemektedir (Bozeman ve Kacmar, 1997: 22;
Bolino vd., 2008: 1080-1109).
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İzlenim yönetimi taktikleri kapsamında en çok kabul gören Jones ve Pittman’ın (1982: 231-261)
sınıflandırması, kendini sevdirme/göze girme, örnek birey olma, niteliklerini tanıtma/bireysel reklâm,
kendini acındırma/yalvarma ve gözdağı verme davranışları olmak üzere beş kategoriden
oluşmaktadır. “Göze girme” (Ingratiation) taktiği, çalışanların yöneticilerine sevimli görünmek ve
onların takdirini kazanmak amacıyla, hoşa gidecek davranışlarda bulunması, onları sürekli övmesi
veya onlarla aynı fikirleri paylaşıyormuş gibi davranmasıdır (Drory ve Zaidman, 2007: 294). Birey
etkilemek istediği kişinin tutum, inanç ve değerlerine uygun davranışlar sergilemekte ve onun
fikirlerini onaylamaktadır. “Örnek birey olma” (Exemplification) taktiği, kişinin dürüst, fedakar ve
ahlakî değerlere sahip, elinden gelenin en iyisini yapan ve kendini işine adayan biri izlenimi vermeye
çalışmasıdır. Bu taktiği sergileyen birey, işe erken gelmekte, geç saatlere kadar çalışmakta, eve iş
götürmekte, tatile gitmemekte ya da çok az gitmekte, en zor görevlerde gönüllü olmakta ve
diğerlerine yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır (Schütz, 1998: 612; Bolino vd, 2008:
1085). “Niteliklerini tanıtma” (Self-promotion), çalışanların yetenekli olarak algılanmak için elde ettiği
başarılı sonuçları ve sahip olduğu becerileri diğerlerine, gerektiğinde abartılı olarak anlatması ve
sürekli olarak vurgulaması taktiğidir (Bolino ve Turnley, 1999: 190). Böylece terfi ya da ücret artışını
hak eden biri olduğu imajını yaymaya ve saygınlık kazanmaya çalışmaktadır. “Kendini acındırma”
(Supplication) taktiği ise, bireyin zayıflık ve eksikliklerini ön plana çıkarıp, diğerlerinin acıma
duygusunu harekete geçirerek onlardan beklediği yardım ve desteği almak amacıyla ya da bazı
sorumluluklardan kurtulmak ve muhtemel başarısızlıkların gerekçesi olarak sunulmak için
kullanılmaktadır (Leary, 1996: 139). “Gözdağı verme” (Intimidation), diğerlerinin arzu edilen şekilde
davranmalarını sağlamak için başkaları tarafından sert, kötü, korkutucu, tehlikeli veya tehditkâr
olarak algılanmak suretiyle sosyal güç elde etmeye çalışmasıdır (Rosenfeld vd., 1995: 52; Leary, 1996:
148). Jones ve Pittman’a (1982) göre, izlenim yönetimi sürecinde temel amaç, başkaları tarafından
olumlu olarak algılanmak değil, diğer insanları arzu edilen şekilde davranmaları için etkilemektir.
Dolayısıyla izlenimlerini yönetmeye çalışan bireyler bu taktiklerden herhangi birini ya da birkaçını
amacına uygun şekilde kullanmaktadırlar.
Schnieder (1981: 24) izlenim yönetimini yaşamın her evresinde yer alabilen bir kavram olarak
nitelendirmekte ve izleyicilerin kültürleri, inanç ve tutumları gibi sosyo-psikolojik süreçler tarafından
biçimlendiğini öne sürmektedir. Rosenfeld’e göre (2002) bireylerin çoğu izlenimlerini yönetmesine
rağmen içinde bulunulan toplumsal kültüre göre kullanılan izlenim yönetimi taktikleri farklılık
göstermektedir. Kültürün, izlenim yönetiminin sergilenme biçiminde etkisi olan en önemli
faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, kültürün örgütsel davranış araştırmalarındaki
önemi, başta Hofstede ve ardından Globe araştırmalarıyla ortaya çıkarılmıştır (Hofstede, 1980; House
vd., 2004). Bu nedenle izlenim yönetimi taktikleri araştırmalarında da Türkiye’deki kültürün özellikleri
gözardı edilmemelidir. İzlenim yönetiminin Türk çalışma ortamında daha iyi anlaşılması için, kültürel
özelliklere uygun bir şekilde revize edilmesi gerektiği ve böylece daha etkin ve doğru sonuçların elde
edilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ancak izlenim yönetimi taktikleri konusunda yapılan
çalışmalar ağırlıklı olarak bireyciliğin yüksek, toplulukçuluğun düşük olduğu ABD’de yürütülmüştür. Bu
açıdan bakıldığında, Batı ülkelerinden oldukça farklı toplumsal kültürün egemen olduğu Türkiye’de
izlenim yönetimi taktiklerinin neler olabileceğinin tespit edilmesi yönünde bir araştırmanın yerli
yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Nitekim bazı araştırmalar, kültürlerarası bağlamlarda
izlenim yönetiminin kapsamını ve etkinliğini belirlemede kültürel değerlerin oynadığı rolü
vurgulamıştır (Bolino vd., 2016: 15-16). Özellikle, Schwartz'ın (1992) değer teorisi ve Hofstede'nin
(2001) kültürel boyutlar teorisi, izlenim yönetiminin farklı kültürel bağlamlarda nasıl kullanılacağını
tahmin etmek için yapılan çalışmalar sonucunda, kültürel değerlerin genellikle izlenim yönetimi
sergileme eğilimi ve etkililiğini belirlemede önemli rol oynadığı ortaya konulmuştur (Manzur ve
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Jogaratnam 2006, Sandal vd., 2014). Örneğin, göze girme ve örnek birey olma davranışlarının
Amerikalılara Asyalılardan daha cazip geldiği, ancak kendini acındırma davranışının Amerikalı
katılımcılar tarafından hoş karşılanmadığı belirlenmiştir (Manzur ve Jogaratnam, 2006: 21-32). Öte
yandan, Steven ve Kristof (1995) yaptıkları araştırmada, bireysel reklamın performans değerlendirme
sonuçlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşırken, Ferris ve arkadaşları (1994) ise, çalışmalarında
bireysel reklamın performans değerlendirme sonuçlarını negatif yönde etkilediğini ortaya
koymuşlardır. Bu durumun nedeninin birtakım faktörler olabileceği gibi, kültürel farklılıklardan da
kaynaklanabileceği muhtemeldir. Kültürel değerlerin, izlenim yönetiminin kullanımını ve
yorumlanmasını nasıl etkilediğine ilişkin araştırmaların daha kapsamlı ve sistematik bir biçimde
incelenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı; Jones ve Pittman (1982) tarafından geliştirilmiş olan izlenim yönetimi
taktiklerini ülkemizdeki çalışanlar açısından değerlendirmek ve Türk çalışma ortamında sergilenen
izlenim yönetimi taktiklerini keşfetmektir. İzlenim yönetimi taktikleri araştırmalarının büyük
çoğunluğunun Batı’da yürütüldüğü görülmekte ve bu araştırmalar izlenim yönetiminin Batı
kültürlerine yönelik nasıl işleyeceğini gösteren kuram ve varsayımlara dayanmaktadır (Sandal vd.,
2014: 939-958). Ancak, belirli kültürel değerleri tanımlayan ve bu değerlerin örgütsel değişkenlerle
ilişkilerini ortaya koyan Hofstede’nin (1980) büyük çaplı araştırmasından sonra Batı kaynaklı örgütsel
modellerin başka kültürlerde geçerliliğinin sorgulanması hız kazanmıştır (Wasti, 2007: 3). Bununla
beraber, izlenim yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalarda, kültürel bağlamın yalnızca ara sıra
düşünüldüğü görülmekte ve çoğunlukla kültürler arasında aynı şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır
(Bolino vd., 2016: 16). Oysa çalışanların, izlenim yönetimi taktiklerinin, kültürel değerlere göre de
farklılaştığı, kültürlerin toplulukçuluk/bireycilik ya da güç mesafesi düzeylerine göre değişiklik
gösterdiğini ifade eden çalışmalara ilgili yazında işaret edilmektedir (Örn; Bye vd., 2011; Merkin,
2012; Şeşen, vd., 2014). Örneğin; toplulukçu kültürel özelliklerin ağır bastığı Türkiye’de (Hofstede,
1980) bireyler kendisini bağımsız değil, bir grubun parçası olarak görmekte ve bireysel amaç ve
davranışlarının grubunun norm ve beklentileri ile uyumlu olmasını sağlama kaygısı taşımaktadırlar.
Böyle bir eğilimin olduğu toplumda, bireylerin bırakmak istedikleri izlenimlerin ve bunları sağlamak
için sergiledikleri davranışların da diğer toplumlardan farklı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle
izlenim yönetimi taktiklerinin Türkiye bağlamında ortaya konulmasının yönetici ve çalışan ilişkilerinde
davranışların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada çalışanların örgütlerde sergiledikleri izlenim yönetimi taktiklerinin hangi boyutlarda
ifade edilebileceği nitel araştırma deseni kullanılarak keşfedilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma sosyal
yaşamı ve bireylerle ilgili problemleri kendine özgü bir şekilde sorgulayarak anlamlandırma süreci
(Creswell vd., 2007) ya da sosyal gerçekliğin derinlemesine keşfedilmesi olarak tanımlanabilmektedir
(Gürbüz ve Şahin, 2014: 101).
Bu araştırma keşifsel bir yaklaşım ile, öncelikle literatür taraması yapılmasından (tümdengelim),
ardından yarı yapılandırılmış mülakat uygulamasından (tümevarım) ve madde havuzunun
oluşturulması ile ortaya çıkan boyutların yazımından oluşmaktadır. Böylelikle oluşturulan madde
havuzu ile izlenim yönetimi taktikleri, boyutları ve bu boyutları tanımlayan madde/ifadeler
belirlenmiştir.
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2.1. ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİ VE VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Nitel araştırmalarda istatistiki örneklem büyüklüğü belirleme yerine, veri bazında doyuma ulaşılması
yeterli görülmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014). Bu nedenle nitel araştırmalarda örneklem konusunda
kesin bir sayı olmamakta (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 142) ve örnekleme tekniği olarak da genellikle
olasılığa dayanmayan (kolayda, amaçlı örnekleme gibi) tekniklerin tercih edildiği görülmektedir
(Gürbüz ve Şahin, 2014).
Verilerin yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplandığı bu aşamada evreni temsil eden
çalışanlardan Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Aydın, Afyon ve Kütahya illerinde, 16 farklı sektörde ve
farklı iş kollarında görev yapan 60 kişilik bir örneklem seçilmiştir. Araştırmanın amaçları ve nitel
araştırmaların geçerliliğini sağlamanın bir gereği (Merriam, 2009) doğrultusunda örneklem grubuna
dahil edilecek çalışanların seçiminde, özellikle sektör açısından geniş bir çeşitliliğe ulaşmak
amaçlanmıştır. Mülakata katılanlara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir:
Tablo 1: Örnekleme Ait Demografik Özellikler
Cinsiyet

Frekans

Oran (%)

Sektör

Frekans

Oran (%)

Kadın
Erkek

27
33

%45
%55

Toplam
Eğitim Seviyesi
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam
Kademe
Orta Kademe
Üst Kademe
Toplam

60
Frekans
4
28
19
9
60
Frekans
49
11
60
Frekans
40
20
60
Min.-Max.
23-58
Min.-Max.
3-35

%100
Oran (%)
%6
%47
%32
%15
%100
Oran (%)
%82
%18
%100
Oran (%)
%66
%34
%100
Ortalama
35,28
Ortalama
14,41

Eğitim
Sağlık
İmalat
İnşaat-Mimarlık
Danışmanlık
Ticaret
Güvenlik
Gıda
Bankacılık
Ulaşım
Tekstil-Hazır Giyim
Bilişim
Turizm
Otomotiv
Radyo Televizyon
Finans

10
6
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

%17
%10
%8
%8
%8
%8
%7
%5
%5
%3,33
%3,33
%3,33
%3,33
%3,33
%3,33
%3,33

Toplam

60

%100

Yaş
Çalışma Yılı

Tablo 1’de belirtildiği gibi mülakata katılanların %45’i kadın, %55’i erkek olup %82’si evli, %18’i
bekardır. Yalnızca orta ve üst kademe çalışanların oluşturduğu örneklemde yaş ortalaması 35,28’dir.
Örneklemin eğitim seviyesine bakıldığında ise; katılımcıların %47’sinin lisans, %32’sinin yüksek lisans,
%15’ inin doktora ve %6’sının da lise mezunu olduğu görülmektedir. Çalışma yılı ortalamaları ise
14,41 olarak hesaplanmıştır.
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Çalışanların gözlemledikleri izlenim yönetimi taktiklerini keşfetmek amacıyla verilerin toplanması
aşaması, görüşme yoluyla ve 6 aylık bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile çalışanlara yöneltilen sorularla Türk çalışma
ortamında sergilenen izlenim yönetimi taktiklerini keşfetmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda
katılımcılara kapsamlı bir izlenim yönetimi tanımı ve örnekleri sunularak onlardan işyerlerinde
gözlemledikleri izlenim yönetimi taktikleri örneklerini anlatmaları istenmiştir. Sorulan sorulara verilen
cevaplar araştırmacı tarafından not tutulmak suretiyle kaydedilmiştir. Ortalama 1,5 saat süren ve tek
oturumda gerçekleştirilen görüşmelerle sağlanan veri toplama aşamasının sonlandırılmasında veri
doygunluğu belirleyici olmuş ve doyum noktasına ulaşıldığı anda veri toplama süreci tamamlanmıştır.
3. İŞLEM, ANALİZLER VE BULGULAR
Araştırmada veriler içerik analizi yöntemi (Krippendorf, 1980) ile incelenmiştir. Toplanan verilerin
analize hazır hale getirildikten sonra verilerin kodlanması (anlamlı bölümlere indirgenmesi), kodları
bir araya getiren temaların oluşturulması ve verilerin şekiller, tablolar halinde sunularak
yorumlanmasına dayanan analiz kısmı gerçekleştirilmiştir (Creswell, 2015).
3.1. ARAŞTIRMA VERİLERİNİ ANLAMLI BÖLÜMLERE İNDİRGEME
Farklı sektörlerde istihdam eden orta ve üst kademe çalışanlarla yapılan görüşmelerden ses kaydı ve
not alma yöntemi ile elde edilen ve ilk görüşmeden itibaren numaralandırılan verilerin içerik
çözümlemeleri betimsel analiz yöntemi kullanılarak yapılmış, elde edilen bulgular yazın taramasından
da yararlanılarak ifadelere dönüştürülmüş ve ilk aşamada 129 ifadeden oluşan bir havuz
oluşturulmuştur.
Mülakata katılan 60 kişiden toplanan verilerle oluşturulan 129 ifade, öncelikle anlamının açık ve
anlaşılır olup olmaması ve çalışan davranışlarını kapsayıp kapsamaması kriterlerine göre örgütsel
davranış alanında çalışan iki akademisyen ve bir doktora öğrencisi tarafından değerlendirilmiştir.
Kodlar arasından kavramsal olarak birbirine benzer olan ya da aynı anlamı çağrıştırdığı düşünülen
maddelerin birleştirilerek daha yönetilebilir bir sayıya ulaşılması amacıyla 65 madde çıkarılarak, 64
izlenim yönetimi davranışı elde edilmiştir. Bu davranışların bir kısmı Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: En Çok İfade Edilen İzlenim Yönetimi Davranışları
S.No Davranışlar

Frekans Oran

1

Üstün yönlerini anlatıp eksikliklerini gizleme

39

3,88%

2

Ekstra-rol davranışı (Kendi sorumluluğunda olmayan işleri de yapma)

37

3,69%

3

Mutsuzken bile mutluymuş gibi görünme

34

3,39%

4

Karşıdakini övme-yağcılık etme

32

3,19%

5

İltifat etme

27

2,69%

6

Uyumsuz fikir-düşünce ve alışkanlıkları saklama (hemfikir olmaya çalışma)

27

2,69%

7

Minnet altında bırakma (yardımları başa kakmak için kullanma)

27

2,69%

8

Gönüllüymüş gibi davranarak öne (ön plana) çıkma

24

2,39%

9

Bilmediği konuların açığa çıkmasını engelleme (zorlandığı konuları gizleme)

23

2,29%

10

Aynı fikirdeymiş gibi görünme (duyulmak istenileni söyleme)

23

2,29%

11

İşe vaktinden önce gelip - geç çıkma

23

2,29%

12

Görünürlüğü yüksek işleri alıp diğerlerini başkasına yıkma

23

2,29%

13

Kendini öne çıkarma (kendi reklamını yapma)

22

2,19%

14

Spekülatif (istenmeyen) iyiliklerde bulunma

22

2,19%

15

Başkalarının imajını kullanarak hava atma

19

1,89%

16

Sevecenlik (anaçlık, babacanlık ve şımarıklık yapma) gösterme

19

1,89%

17

Patron veya önemli isimlere yakınlığını kullanma

19

1,89%

18

Sahte tevazu/ sahte alçakgönüllük

18

1,79%

19

Her şeyden memnunmuş gibi görünme

17

1,69%

20

Mazeret sunma

17

1,69%

21

Kayırma - iltimas geçme

12

1,20%

22

Düzeltici - Tazmin edici davranışlarda bulunma

12

1,20%

23

Kötü alışkanlıklarını gizlemeye çalışma

10

1,00%

24

Mağdur görünme (play the victim)

10

1,00%

25

CV’sinde eksik veya yanıltıcı bilgi verme

9

0,90%

26

Başarıları kendine, başarısızlıkları başkasına yükleme (atfetme yanlılığı)

8

0,80%

27

Hediye verme

8

0,80%
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28

Gizli bilgilere vakıf olduğunu gösterme çabası

8

0,80%

29

Başkasını eleştirerek kendini yüceltme

7

0,70%

30

Yetki, makam ve gücünü vurgulama -belli etme

6

0,60%

31

Önemli/kritik personel imajı sunma

5

0,50%

32

Aşırı ciddiyet, sertlik ve maskulinite gösterisi

5

0,50%

33

Yaptığı işleri abartarak anlatma

4

0,40%

3.2. BÖLÜMLERİ ADLANDIRMA VE KODLARI GENİŞ KATEGORİLER (TEMALAR) ALTINDA
BİRLEŞTİRME

Tablo 2’de gösterildiği gibi ifadelerin tekrarlanma sayısı dikkate alınarak frekans değerleri
hesaplanmıştır. Daha sonra içerik benzerliğine göre 64 maddeyi kategorilere (tema) ayırmak üzere
çalışılarak, birkaç tekrarlamadan sonra 7 kategori üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. Ardından belirlenen
kategorilerin güvenilirliğini, diğer bir deyişle kod ve temaları belirgin bir şekilde test etmek üzere, 8
doktora öğrencisi görevlendirilmiştir. Uygun bir zaman dilimi seçilerek öncelikle jüri üyeleri konuyla
ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilmiştir. İki farklı grup şeklinde bağımsız olarak çalışan sekiz jürinin,
64 maddenin her birini uygun olduğunu düşündükleri kategoriye yerleştirmek suretiyle odaklanmaları
istenmiştir. Maddelerin kategorileştirmesi hususunda %50 kriterine göre kabul veya red durumlarına
karar verilmiştir. Sonuçta, toplam 10 madde çıkarılmış ve madde havuzunun oluşturulma aşaması 54
madde ile tamamlanmıştır. Belirlenen kategoriler (izlenim yönetimi boyutları) ve ilgili ifadeler Tablo
3’te gösterilmektedir:
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Tablo 3: Keşfedilen İzlenim Yönetimi Boyutları
İzlenim
Yönetimi
Davranışları/Boyutl Temalar
arı
Mutsuzken bile mutluymuş gibi görünme
Bilmediğinin açığa çıkmasını engelleme (zorlandığı konuları gizleme)
Üstün yönlerini anlatıp eksikliklerini gizleme
1. Kamufle Etme
Bilmediği halde biliyormuş gibi yapma
Başarıları kendine başarısızlıkları başkasına yükleme (atfetme yanlılığı)
Uyumsuz fikir - düşünce ve alışkanlıkları saklama
Mesleğini ve yaptığı işi içerde ve dışarıda övme
Başkasını eleştirerek kendini yüceltme
Yaptığı işleri abartarak anlatma
2. Kendini
övme
Önemli/kritik personel imajı sunma
(Self-praise)
Kendini öne çıkarma (kendi reklamını yapma)
Başkalarının imajını kullanarak hava atma (gölgesinden faydalanma)
Aynı fikirdeymiş gibi görünme (duyulmak istenileni söyleme)
Karşıdakini övme-yağcılık etme
Hediye verme
Özel/kişisel günleri hatırlama
Gerçek düşüncelerini gizleme (şikâyetçi olmama, kusurları ve kabahatleri
yüze vurmaktan kaçınma, görmezden gelme)
Sevecenlik (anaçlık, babacanlık ve şımarıklık yapma) gösterme
Zor işlerin üstesinden gelindiğini gösterme çabası
3.Yaranmaya
Koruyup kollama
Çalışma
Yardımcı olma
Samimi - dostça davranma
Kayırma - iltimas geçme
Her şeyden memnunmuş gibi görünme
İtaatkâr ve saygılı görünme
Düzenli ve tedbirli olma (dış görünüş ve düzenlilik)
Vaatlerde bulunma veya beklenenin ötesinde hedefler koyma
İltifat etme
4.Adanmış
Görünme
İşe vaktinden önce gelip - geç çıkma
Gönüllü olma - öne çıkma
Ekstra-rol davranışı (Kendi sorumluluğunda olmayan işleri de yapma)
İnkâr etme
Sorumluluğu (suçu) başkasına yükleme
Mazeret sunma
Bilmezlikten gelme
3. İmaj Koruma
Özür dileme
Aciz görünme
Mağdur görünme (play the victim)
Düzeltici - Tazmin edici davranışlarda bulunma
6. Göz
boyama/ CV’sinde eksik ve yanıltıcı bilgi verme
Sahte tevazu ve sahte alçakgönüllük
Etkileme
(Manipülasyon)
Spekülatif (istenmeyen) iyiliklerde bulunma
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7. Gözdağı Verme

Minnet altında bırakma (Yardımları başa kakmak için kullanma)
Meşgul görünerek çalıştığına inandırma-göz boyama
Moda-sanat ve kültür alanında günceli izleme
Astlarlayken üstleri üstlerleyken astları eleştirme (Bukalemunu oynama
veya her kalıba girme)
Gizli bilgilere vakıf olduğunu gösterme çabası
Dikkatleri başka yöne çekme
Görünürlüğü yüksek işleri alıp diğerlerini başkasına yıkma
Başkalarını ezme ve küçümseme
Yetki, makam ve gücünü vurgulama -belli etme
Büyük ofis, ofis malzemesi ve mobilyalar kullanma
Patron veya önemli isimlere yakınlığını kullanma
Aşırı ciddiyet, sertlik ve maskulinite gösterisi

Yapılan mülakatlar sonucu elde edilen verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan ifadeler belli kategoriler
altında toplanarak, alanda uzman iki akademisyenle yapılan değerlendirilmeler doğrultusunda ve
literatür araştırmalarıyla Tablo 3’te belirtilen boyutlar ortaya çıkarılmıştır. Öngörülen kategorilerin
kapsadığı ifadelerin anlamlı bir şekilde birleştirilip birleştirilmediği ve kavramsal olarak belirlenen
kategoriye ait olup olmadığının anlaşılabilirliği 8 kişiden oluşan bir jüri ile test edilmiş, ardından
uzlaşmanın sağlandığı boyut ve ifadeler tekrar gözden geçirilerek (3 akademisyenden görüş alınarak)
nihai hale getirilmiştir. Dolayısıyla Türk kültürü bağlamında keşfedilen izlenim yönetimi kavramının
öngörülen boyutları Örgütsel Davranış, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji
alanlarında çalışan toplamda 11 kişinin değerlendirmesi ile oluşturulmuştur.
Yapılan analizler neticesinde, mevzut izlenim yönetimi yazınında da görülen kendini övme ve gözdağı
verme taktiği ile, araştırmada keşfedilen ve Türk kültürüne özgü olduğu düşünülen kamufle etme,
yaranmaya çalışma, adanmış görünme, göz boyama ve imaj koruma boyutları ortaya çıkmıştır.
Sonuçlara bakıldığında, kendini övme ve gözdağı verme boyutları, yazında yer alan izlenim yönetimi
boyutlarıyla örtüşmektedir. Buradan, yapılan görüşmelerde katılımcıların ifadelerinin, hem mevcut
izlenim yönetimi taktiklerinin bazılarını, hem de kültüre özgü olduğu düşünülen farklı boyutları
oluşturduğu sonucu çıkmaktadır. Örneğin, Jones ve Pittman (1982)’ın sınıflandırmasında yer alan
“Kendine Acındırma” taktiğinin bu çalışmada ortaya çıkan boyutlar arasında yer almamasının,
Türkiye’deki kültürel özellikler bağlamında bireylerin eksik yönlerini göstermekten çok, gizleme
eğiliminde olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, her ne kadar mevcut
yazında var olan iki boyuta Türk çalışma ortamında rastlandığı anlaşılsa da, bu boyuta yönelik
ifadelerin mevcut izlenim yönetimi boyutlarında yer alan maddelerden (item) farklı olması, tam
olarak aynı taktiklerin ortaya çıkıp çıkmaması yönünde soru işareti oluşturmaktadır. Dolayısıyla
izlenim yönetimi taktiklerini belirten davranışların yüksek oranda Türk kültürüne has davranışlardan
oluştuğunu söylemek mümkündür. Özellikle çalışanların dış görünüşüne önem vermesi, eksik
yönlerini gizlemeye çalışması, mazeret sunarak hatalarını telafi etme girişimi ve önemli kişilere olan
yakınlığını dile getirme çabası gibi davranışlar oldukça dikkat çekicidir.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmanın temel amacı, Türk çalışma ortamında sergilenen izlenim yönetimi taktiklerinin neler
olduğunu keşfetmek ve Türk kültürüne has, özgün “izlenim yönetimi boyutları” ortaya çıkarmaktır.
Çalışmanın sonucunda, sözü edilen sorunsalın çözümüne yönelik bulgular elde edilmiş ve
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araştırmanın amacına ulaşılmıştır. Türk çalışma ortamında sergilenen izlenim yönetimi taktiklerini
ortaya çıkararak yazına katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışmanın, örgütlerde sergilenen birtakım
davranışlarda kültürel bağlamın etkisi olduğu yönündeki çalışmalara ilave niteliğinde olduğu
düşünülmektedir.
4.1. TÜRK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN İZLENİM YÖNETİMİ BOYUTLARI
Çalışmada yapılan analizler sonucunda;
1. Kamufle Etme,
2. Kendini Övme,
3. Yaranmaya Çalışma,
4. Adanmış Görünme,
5. İmaj Koruma,
6. Göz boyama/Etkileme,
7. Gözdağı Verme
olmak üzere yedi izlenim yönetimi boyutu keşfedilmiştir. Kültürel anlamda batıdan farklı toplumsal
özelliklere sahip Türkiye’de yapılan bu araştırmada “Kamufle Etme/Maskeleme” gibi bir taktiğin
ortaya çıkmasının, çalışanların başka bir görünüş (arzuladığı görünüş) vermek suretiyle asıl durumunu,
görüş ve düşüncelerini gizlemek, bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek, saklamak yahut da
istediği şekilde sunmak (Türk Dil Kurumu) istemelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma
ortamında bireyler bırakmak istediği görüntüye/izlenime sahip olabilmek için bazı kusurlu yön,
alışkanlık ve davranışlarını gizleyerek aslında mevcut görünümünü kamufle etmeye çalışmakta, diğer
bir deyişle sosyal bir maske takmaktadır. Bireysellikten çok grup eğiliminin hakim olduğu Türk
toplumunda bireylerin grup içerisinde kabul görmek, dışlanmamak gibi nedenlerle başvuracağı
muhtemel olan bu taktiğin, birbirleriyle bağ kurmanın önemli ve motive edici olduğu toplumlarda
ortaya çıkabileceği doğal karşılanabilmektedir. Bulunduğu ortama uyum sağlamak ve olası
dışlanmanın önüne geçebilmek için bireyler grup normlarına uymayan eksik yönlerini örtbas etmek
suretiyle saklayarak uygun olan izlenimi oluşturma çabasına girebilmektedirler. Burada Schwartz’ın
(1994) Türkiye’nin uyumluluk eğiliminin yüksek olduğu bir kültüre sahip olduğu sonucunu vurguladığı
çalışması hatıra gelmekte ve çalışanların diğerleriyle uyumlu olma yönünde bir çaba sarfettikleri
görülmektedir. Yine çalışmada keşfedilen “İmaj Onarma” boyutunda, çalışanların hatalar karşısında
birtakım mazeretler sunarak imajlarını onarma yoluna gittikleri; sorumluluğu başkalarıyla paylaşarak,
başarısızlıkla sonuçlanacağını düşündüğü görevlerden kaçınarak ve böylece başarılı olduğu yönündeki
algıların sarsılmasının önüne geçerek mevcut imajlarını korumaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu
durum kültürel açıdan değerlendirildiğinde, statü ve unvanların önemli olduğu Türk toplumunda
bireylerin bulundukları konumu ve karşı tarafın kendisine atfettiği değeri koruma amacıyla bu taktiğe
başvurması anlaşılabilir bir durumdur. Ayrıca birtakım kararların (ödül, terfi vs.) bazı davranışlar
sonucu verildiği gözönüne alındığında, özellikle başarılı çalışanların bu olanaklardan yararlanmak için
mevcut konumunu korumaya çalıştıkları düşünülmektedir. Nitekim, Bozeman ve Kacmar (1997)’a
göre de bireyler kimliklerini korumak amacıyla hatalarını onarma davranışı sergileyerek izlenimlerini
yönetebilmektedirler. Çalışmada keşfedilen tüm boyutların kültürel bağlamla ilişkisinin derinlemesine
tartışılması ve detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğinden, araştırmanın amacı kapsamında
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boyutların kavramsal çerçeve ve kültürel yanlarına burada yer verilmeyip, sonraki çalışmalarda
derlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Özetlemek gerekirse, bireylerin izlenimlerini yönetme biçimleri ait oldukları kültürel ortama göre
farklılık gösterebilmektedir (Rosenfeld, 2002). Kültürel değerlerin bireylerin tutum ve davranışlarını
önemli bir şekilde etkilediği bilindiğinden (Adler, 1983; Hofstede, 2001; Schwartz, 1994), izlenim
yönetimi girişiminde bulunan bireylerin, içinde bulundukları kültürel ortamdan etkilenerek amacına
uygun davranışlar sergilediklerini de söylemek mümkündür. Dolayısıyla Türk çalışma ortamında
sergilenen izlenim yönetimi taktikleri de Türk toplumunun kültürel eğilimlerini yansıtmaktadır.
4.2. ARAŞTIRMANIN KATKILARI, KISITLARI VE GELECEK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER
Bu çalışmanın, izlenim yönetimi kavramının birkaç önemli yönden anlaşılmasına katkıda bulunduğu
düşünülmektedir. İlk olarak, izlenim yönetimi taktiklerinin kültürel sınırlar arasında belirgin şekilde
değişebileceğini göstermektedir ki kültür, hangi davranışların olumlu, hangi davranışların olumsuz
örgütsel sonuçlara katkıda bulunduğuna dair inancımızı belirtmektedir. İkincisi, Batıda geliştirilen
izlenim yönetimi boyutlarından farklı olarak ortaya çıkan kamufle etme, yaranmaya çalışma, adanmış
görünme, imaj koruma ve göz boyama/etkileme boyutlarının, örgütlerde bireylerarası etkileşimde
hangi davranışların sergilenebileceği yönünde ipuçları vereceği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu
çalışmanın, örgütsel davranış alanında gelecekteki araştırmalara faydasının olacağı ve kültürel
bağlamda araştırma eksikliği sorununa mütevazı da olsa bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Üçüncüsü, çalışmanın İzlenim yönetimi taktiklerinin kültürler arası farklılaştığına odaklanan birkaç
çalışmaya ek olarak, farklılığı izlenim yönetimi taktiklerini kullanma ya da kaçınma eğilimiyle
ölçmekten öte, her kültürde izlenim yönetimi boyutlarının da farklılaşabileceğini gösterdiği
düşünülmektedir.
Çalışmanın uygulamaya yönelik katkıları değerlendirildiğinde, yönetim kademesini oluşturan
bireylerin, astlarının tutum ve davranışlarını anlama, farkındalığa ulaşma ve bunun yanında Türk
çalışma ortamında aşina olunan belli başlı davranışların nedenlerini sorgulama konusunda katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen çalışanların zaman zaman
yanıltıcı ve yönlendirici davranışlarda bulunabilecekleri göz önüne alınarak, astlara yönelik yapılan
değerlendirmelerin daha adaletli olması hususunda bilinçlenmelerini arttırabileceği düşünülmektedir.
Öte yandan gerek terfi kararlarında ve gerekse işe alım kararlarında adayların davranışlarını
gözlemleme fırsatı olan hat yöneticilerinin doğru kararlar alabilmesi adına kavramın anlaşılması ve
yönetici kademesinde bulunanlara aktarılması fayda sağlayabilir. İzlenim yönetiminin terfi ve işe alım
kararlarını önemli derecede etkilediği bilindiğinden (Bolino vd., 2008; Ferris vd., 1999; Steven ve
Kristof, 1995) örgütsel açıdan nelere sebep olabileceği dikkate alınmalı ve özellikle işe alım
mülakatlarında yaygın olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır.
Bu çalışmanın, elde edilen bulguların genellenebilirliğini sınırlayan birkaç kısıtı bulunmaktadır. İlk
olarak veriler Türkiye’de farklı şehirlerde, çeşitli kademelerdeki katılımcılardan oluşan bir
örneklemden elde edilse de, örneklemin çalışan nüfusun temsilcisi olmama ihtimali bir kısıt olarak
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bulgular keşfedici niteliktedir ve kapsamlı genellemeler
yapılmadan önce gelecek araştırmalarda teyit edilmesi gerekmektedir. İkincisi, izlenim yönetimi
boyutlarının ABD ile Türkiye arasında farklılık gösterdiği keşfedilirken, izlenim yönetimini etkileyen
farklı bağlamsal değişkenler (örn; kamu-özel kurum ayrımı, üretim-ticaret işletmeleri vs.) bu
çalışmada incelenmemiştir. Gelecekteki araştırmalar, bu bağlamsal faktörleri içerebilir. Böylece
bağlamın izlenim yönetimi üzerindeki etkileri daha ayrıntılı olarak incelenebilir. Son olarak, araştırma
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kapsamında çalışmaya katılan bireylerin doğru bilgiler vereceği varsayılarak yapılan bu çalışmada,
katılımcıların taraflı yanıt verme eğilimleri de araştırmanın kısıtları arasındadır. Ancak bu durumun
tüm çalışmalarda ortaya çıkan kaçınılmaz bir kısıt olduğu düşünülmektedir.
Tüm bunların yanında, bundan sonraki yapılacak araştırmalar için, araştırmanın sonuçlarının farklı
örneklemler üzerinde teyit edilmesi ve halihazırda sunulan izlenim yönetimi boyutları ile bu boyutları
oluşturan maddelerin bir soru havuzuna dönüştürülerek, nicel yöntemlerle test edilmesi
önerilmektedir. Böylece kültürel düzeyde bir ölçek oluşturmak adına başlangıç olan bu çalışmanın
genişletilerek Türk kültürüne özgü izlenim yönetimi ölçeğinin oluşturulmasının ulusal yazına önemli
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Özet
Soğuk Savaş döneminde ilk kez ortaya çıkan uygulamalarla dikkat çeken kamu diplomasisi etkinliği, o
dönemin koşulları dikkate alındığında ağırlıklı olarak bir fikrin belirlenen hedefler doğrultusunda
yabancı kamuoyuna resmi makamlarca aktarımı biçiminde uygulanmaktaydı. Sert gücün yardımcısı
niteliğinde ortaya çıkan bu oluşum, uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde güncel
koşulların bir dayatması olarak da değerlendirilebilir.
21. yüzyılda özellikle iletişim alanında ortaya çıkan imkânların yanı sıra, doğrudan bireylere
ulaşabilme yeteneğine sahip araç ve donanım kolaylıkları kamu diplomasisi alanında da önemli bir
tavır ve uygulama değişikliğine yol açmıştır. Sosyal medyanın sağladığı olanaklar, bu alanda yeni
uygulamaları ve yaklaşım modellerini de beraberinde getirmiştir. 20. yüzyılın sert gücü artık 21.
yüzyılda yerini yumuşak güce bırakmıştır. Bu gücün en karakteristik ve önemli mecrası iletişim alanı
ve uygulamaları iken, kültürel platformda oluşturulacak diyaloglar ile sanat, spor ve bilim alanındaki
toplumsal ilişkiler de uygulamanın yapıldığı alanlar olarak değerlendirilmeli ve tanımlanmalıdır. Kamu
diplomasisi alanının en önemli konularından biri de kültürel etkileşim ve kültürel diplomasidir. Yerel
ve ulusal değerlerin iletişim kanalları sayesinde küresel platforma kolayca aktarılabildiği ve
pazarlanabildiği bir küresel ortamda, Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini ön plana çıkartarak, kamu
diplomasisi girişimlerini kültürel unsurları da kapsayacak biçimde ele alıp uygulaması gerekmektedir.
Bu çalışma, ulusal ve uluslararası platformda, diplomasinin geçirdiği evreleri geçmişten günümüze
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, 21. yüzyıl koşullarında gelinen süreçte,
klasik diplomasinin, yerini, kamu diplomasisinin -başta kültür diplomasisi olmak üzere- yan
enstrümanları ile desteklenip çeşitlendirildiği bir mecraya nasıl ve ne şekilde bıraktığı tespitini
yapmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diplomasi, kamu diplomasisi, yumuşak güç, kültür diplomasisi.
The Rising Value of 21st Century: Cultural Diplomacy
Abstract
Public diplomacy, together with the primary implementations in the Cold War period, was applied
predominantly in the form of presenting an idea to a foreign public opinion in line with certain
targets. Emerged as a contributor to hard power, public diplomacy can be evaluated as an imposition
of current circumstances within the context of international relations.
The opportunities of 21st century emerged in the field of communication as well as facilities of tools
and hardware lead to certain changes in the field of public diplomacy in terms of attitude and
implementation. The potentials of social media provide new implementations and models of
approaches. The hard power of 20th century was replaced by the soft power of 21st century. The most
characteristic and significant arena of this power is the field communication and its implementations.
The dialogues in the cultural context as well as the social relations in the fields of art, sport and
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science are also the domains of this power and its implementations. Among the most important
subjects in the field of public diplomacy are cultural interaction and cultural diplomacy. In a global
world where local and national values are easily transferred and marketed to the global platform
thanks to communication channels, there is a need for handle public diplomacy in Turkey together
with cultural components by bringing such kind of activities into foreground.
This study aims to analyze the phases that public diplomacy has passed from past to present. It also
aims to show how and in what ways classical diplomacy, within the circumstances of 21st century, has
been replaced by a medium which is supported and diversified by side apparatuses of public
diplomacy, particularly cultural diplomacy.
Keywords: Diplomacy, public diplomacy, soft power, cultural diplomacy.

GİRİŞ
Uluslararası ilişkiler bağlamında, devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü noktasında uygulanan
geleneksel yöntemlerden olan askeri yaptırımlar ve ekonomik ambargonun yanı sıra, diplomasi de bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle diplomasi, daha yumuşak bir süreç olan diplomatik
müzakereler yürütmek suretiyle karşılıklı feragat ile uyuşmazlığın giderilmesi yöntemidir.
Geleneksel diplomasi, devletlerarası görüşmelerin uluslararası politika uzmanları ve dışişleri personeli
tarafından yapılmasıdır. Bu görüşmeler, birden çok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilir ve sürece dahil
olan ülkelerin halklarının bu süreçte aktif bir rolü bulunmamaktadır. Diplomasi, iletişim teknikleri ile
geliştirilen bir sanat olmasının yanı sıra, stratejik iletişimin, bazen ekonomik gücün ve farklı sosyal
disiplinlerden temel bilgilerin birlikte harmanlandığı bir bilim dalıdır. Diplomasi sadece bir ülkenin
farklı bir toprak parçasındaki resmi işlerin yürütülmesi anlamına gelmemektedir, aynı zamanda bilgi
alışverişine önem vererek dünyaya dair politikalar geliştirmeyi ve haber alma kaynaklarını en üst
seviyede kullanarak diplomatik süreçlere dahil olmayı ifade etmektedir. Fakat küreselleşen dünya,
artık geleneksel diplomasinin yetersiz kaldığını ve daha proaktif süreçlere gereksinim olduğunu ifade
etmektedir. Kamu diplomasisi ve siyasal iletişim gibi kavramların literatüre girmesi bu süreçle
başlamıştır. (Poyraz & Dinçer, 2016, s. 35)
Ülkelerin kendi kültürlerini, değer yargılarını ve olaylara bakış açılarını, kısacası kendilerine ait olan
her şeyi dış dünyaya doğru bir şekilde anlatmaları büyük önem taşımaktadır. Diplomasinin temel
amacı, köklü ilişkiler inşa etmektir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası sistemde; uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve
uluslararası etkinliği olan bireylerin de aktör olarak yer almasıyla köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu
değişimin önde gelen nedenleri arasında bilginin üretimi aşamasından paylaşılmasına kadar geçen
sürenin geçmişe nazaran daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilme imkanına kavuşmuş olması
gösterilmektedir. Bu değişimle birlikte, geleneksel diplomasi yöntemleri tamamen terk edilmese de
azaltılarak, yeni diplomasi anlayışına bir ivme kazandırılmıştır. İletişim alanında yaşanan bu
gelişmelere paralel olarak diplomasi faaliyetlerinde görülen dönüşüm, yabancı kamuoyu oluşturma
etkinliğinde aktif olarak devletlerin başvurduğu bir yöntem olmuştur (Tiedeman, 2004, s. 4).
Geleneksel kamu diplomasisi tek yönlü ve sadece kamuoyunu bilgilendirme yönünde bir özellik
taşırken, 1990’lı yılların ardından kamu diplomasisinde teknolojik gelişmelerin ve alternatif iletişim
ortamlarının etkinliğinin artmasıyla bir anlayış değişikliği yaşanmıştır. Yeni kamu diplomasisi
anlayışında;


Hükümet dışı aktör ve kuruluşların daha etkin hale gelmesi,



Hükümet dışı aktör ve kuruluşların küresel teknolojileri kullanmaya başlaması,
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Yeni teknolojilerin daha önce görece net ve basit bir akışa sahip olan ulusal ve uluslararası
haber akışını daha bulanık, daha asimetrik hale getirmesi,



Propagandanın yerini ‘pazarlama’, ‘ulus markalama’ gibi kavramlara bırakması ve ‘sosyal
ağ’ iletişim teorisinin gelişmesi,



Kamu diplomasisi terminolojisinin genişlemesi, ‘yumuşak güç’ ve ‘markalama’ gibi
kavramların ortaya çıkması,



Kamu diplomasisi aktörünün uluslararası iletişim ve etkileşimi kolaylaştırıcı yönde
pratikler üreten bir konuma çekilmesi ve kamuya yönelik tek yönlü (yukarıdan aşağıya)
etkileşimin, kamudan kamuya, yatay yönlü bir nitelik kazanması,



‘İlişki inşa etme’ anlayışının ağırlık kazanmaya başlaması (Cull, 2009, ss.12-13).

1.GÜÇ KAVRAMININ DEĞİŞİMİ VE YUMUŞAK GÜÇ
Güç kavramı, uluslararası ilişkiler disiplininde, üzerinde en fazla tartışılan kavramlardan biridir. Bu
durumun nedeni, güç konusunda ortak bir tanım yapılamamasıdır. Ancak güç konusunda yapılan
genel tanımlar, gücün, A aktörünün B aktörü üzerinde söz sahibi olması ve A aktörünün kendi
yapamayacağı bir şeyi B aktörüne yaptırabilme yeteneği olduğu yönündedir (Dahl, 1957, s. 201).
Devletler, uluslararası ilişkilerde özellikle dış politika hedeflerine ulaşmak için güce sahip olmaya ve
gücü etkili bir şekilde kullanmaya önem vermektedir. Bu nedenle de gücün unsurları olan coğrafyayı,
nüfus ve insan gücünü, askeri kapasiteyi, doğal kaynakları ve diplomasiyi dış politikalarında ön plana
çıkarmaya çalışırlar. Örneğin bir devlet, gücün önemli bir unsuru olan askeri kapasiteyi dış politikada
etkili bir şekilde kullanarak diğer ülkeler nezdinde bir tehdit yaratarak, güç bakımından diğer ülkelere
göre bir adım öne çıkmaktadır. Buna karşılık, herhangi bir devlet de askeri kapasitesini dış
politikasında hiç gündeme getirmeden yalnızca diplomasiyi kullanarak diğer ülkeler nezdinde
üstünlük sağlayabilmektedir (Vural, 2018, s. 457).
Gücün bir çeşidi olan sert güç, genel olarak bir aktörün istediğini elde edebilme kapasitesi olarak
tanımlanmaktadır. Sert güç, aslında ekonomik gücü ya da askeri gücü kullanma yoluyla diğerlerini
tehdit ederek, onlara karşı bir üstünlük kurmayla ilgilidir. Diğer ülkelere karşı üstünlük kuran bir ülke,
dış politika hedeflerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Sert gücün bu özelliklerine karşı Joseph
Nye, yumuşak gücü, bir devletin kendi istekleri doğrultusunda diğer devlet ya da devletleri
cezbetmesi veya razı etmesi ile ilişkilendirmiştir. (Nye, 2004, s. 5) Bu açıdan bakıldığında, diğer
devletleri dış politikada kendi hedefleri doğrultusunda ikna etmeyi başarabilen bir devlet, uluslararası
arenada belirli bir başarıyı yakalamış olacaktır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler, yumuşak güç oluşturma çabalarına hız vermişler ve bu
amaçla devletlerin birçoğu propaganda amaçlı ofisler kurmuşlardır. Diplomatik amaçlar için bilgi ve
kültürü kullanma konusunda ilerleme sağlanmaya çalışılmıştır. ABD’de 1920’li yıllarda radyonun
bulunması, devletlere yabancı dilde yayın yaparak davalarını yabancı kamuoyuna duyurma fırsatı
sağlamıştır. Radyolar, İkinci Dünya Savaşı boyunca da önemli rol oynamışlardır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kamu diplomasisi faaliyetlerinin önem kazanmasının altında yatan en
önemli neden, iletişim alanında yaşanan gelişmelerdir. Özellikle iletişim devrimi sonrasında radyo,
televizyon, faks ve sonrasında internet gibi teknolojiler sıradan insanların hayatına hızla girmişler ve
bu vesileyle dünyanın herhangi bir bölgesinde olan bir gelişme, anında dünyanın tüm yüzeyine
yayılabilir hale gelmiştir.
Kamu diplomasisinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evrime göz attığımızda bu alandaki
uygulamaların 80-90’lı yıllarda kesintiye uğradığı görülmektedir. Her ne kadar Berlin Duvarı’nın
yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar olan süreçte, yani Soğuk Savaş koşullarında
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ülkeler, kendi ideolojileri doğrultusunda kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunmaya çalışmışlarsa da,
bu uygulamaların Soğuk Savaş sonrasında daha fazla yoğunlaştığını söylemek mümkündür.
Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş sonrası ülkelerin içinde bulundukları koşullar son derece farklı
olduğu için uygulanan kamu diplomasisi faaliyetleri de belirgin bir şekilde farklılık göstermektedir.
Örneğin Soğuk Savaş koşullarında uygulanan kamu diplomasisi faaliyetleri ‘ikna’ odaklı iken, (Batı’ya
eklemlenme, Batı gibi olma, Batılı düşünce biçimini benimseme gerekliliği gibi) Soğuk Savaş sonrası
oluşan yeni dünya sisteminde kamu diplomasi faaliyetlerinin mahiyetinde ve uygulanmasında da
belirgin farklılıklar vardır. Soğuk Savaş döneminde ‘ikna’ yöntemi ön planda iken ve bu doğrultuda tek
yönlü iletişim çalışmaları söz konusuyken, propaganda, devletlerin ve/veya hükümetlerin
başvurdukları en önemli kamu diplomasi aracı olmuştur. Bu bağlamda da günün koşullarında
yürütülen kamu diplomasi faaliyetleri için ‘katı yaklaşım’ın uygulandığını söylemek mümkündür
(Bostancı, 2012, s.41).
Günümüzde artık hemen hemen her şey hızla değişmektedir. İçinde bulunduğumuz çağ,
enformasyon ve kültür çağıdır. Gelişen iletişim teknolojisi, aktif bir kamu diplomasisi yürütmeyi
zorunlu hale getirmiştir. Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla her türlü bilgi artık herkes tarafından
ulaşılabilir hale gelmiştir, bu nedenle ülkeler artık kendilerini ve politikalarını daha iyi, daha direkt ve
daha kısa yollarla anlatabilir ve dünyanın en ücra köşesine iletebilir hale gelmişlerdir. Bu imkanları iyi
kullanabilen ülkeler, bu süreçte diğerlerinden daha avantajlı konuma geçmektedirler. Kendini doğru
ifade edebilme, ülkeler arası uygulanan politikaların sağlıklı bir şekilde yol alabilmesinde son derece
önemlidir.
2.YUMUŞAK GÜÇ VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Kültür öğesi insana ait olanı temsil eder ve kültür toplumsal birlikteliğin oluşması ile
sürdürülmesindeki en önemli etkendir. Bu etken uluslararası ilişkiler bağlamında düşünüldüğünde ise,
ortak paydada buluşma kararlılığı içinde bulunan devletlerin dikkatle üzerinde durmaya çalıştıkları bir
olgu biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Kültür olgusunda insan eli değmişlik mevcuttur.
Kültür, öğrenme yoluyla nesilden nesile aktarılan, her topluluğun kendine ait olan ve toplumun
yaşayışına yol gösteren, davranış kalıplarını oluşturan inançlar, değerler, ritüeller, mitler, kültler,
bilgiler ve yapısallıklar setidir (Kekevi & Kılıçoğlu, 2012, s. 1184).
Bir ülkenin yumuşak gücü, içinde kültürün de yer aldığı üç kaynağa dayanır; kültür, siyasal değerler ve
dış politika. Kamu diplomasisinin en yaygın kullanıldığı alan ise kültürdür. Kültür, anlam yaratan
uygulama dizisidir ve bir toplum için birçok tezahürleri vardır. Elitlere hitap eden edebiyat, sanat ve
eğitim gibi yüksek kültür ve kitle eğlencesine dayanan popüler kültür. Yumuşak güç kavramını ilk
kullanan ve terminolojiye kazandıran isim olan Nye’a göre kültür, yumuşak gücün kaynakları arasında
yer alır ve ona göre bir ülkenin kültürü, başkalarınca cazip bulunduğu oranda ülkesinin yumuşak güç
etkisine katkı sağlar (Yılmaz, 2018, s.25). Nye’ın çalışmalarında ele aldığı yumuşak güç kaynakları
arasında kültür ilk sırada yer alır. Nye’a göre siyasal değerler ve dış politika kaynaklarına oranla kültür,
daha uzun soluklu bir süreci kapsamakta ve dolayısıyla kültürün etkinliği daha yavaş ve zamanla
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte kültür kaynağını iki pencereden ele alan Nye, popüler kültür ile
üst kültürü birbirinden ayırmaktadır. Buna göre edebiyat, sanat gibi değerlerin elit kesime hitap ettiği
alan üst kültürü oluştururken, daha çok eğlenceye dayanan kültür türü de popüler kültür olarak lanse
edilmektedir (Sancak, 2016, ss.17-18).
Kültür, yumuşak gücün kamuoyuna etki eden unsurudur. Joseph Nye’a göre bir ülkenin kültürü,
evrensel değerler içerdiğinde ve tüm insanlığın çıkarlarına hizmet ettiğinde, yarattığı sorumluluk ve
çekicilik ilişkileri sebebiyle, istediği sonuçları elde etme olasılığını arttırır. Kültür, pek çok kanalla diğer
toplumlara aktarılabilir. Geçmişten beri büyük medeniyetler sonraki tüm kuşaklara tecrübelerini,
yaşanmışlıklarını edebi eserler sayesinde aktarabilmişler, bu sayede sonraki kuşaklarca da büyük
medeniyetler olarak anılmışlardır. Buradan hareketle denilebilir ki, sanatsal aktiviteler kültürün
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yayılmasını sağlayan en önemli faktördür. Toplumun yapısı, yaşam biçimi, edebiyat, sinema, tiyatro
eserleri ile ülke tanıtımına katkı sağlamak mümkündür
Yumuşak güç kaynaklarından kültür olgusu, Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise oldukça zengin
bir derinlikle karşılaşılmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu kültürel kimliğin izlerinde Osmanlı dokusu ile
İslam kültürünün etkisi öne çıkmakta ve bu noktada geleneksel yapı ile modernizmin bütünleşme hali
göze çarpmaktadır (Kalın, 2018).
3.YÜKSELEN DEĞER: KÜLTÜR DİPLOMASİSİ
Soğuk Savaş sonunda Batı Bloku’nun galip gelmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasında Batı’nın
yürüttüğü kültürel diplomasinin önemi büyüktür. İki kutup arasındaki mücadelenin İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra üçüncü kez yeniden yıkım ve felaketlere sebebiyet verecek fiili bir savaşa
dönüşmemesinde, rekabetin kültürel diplomasi üzerinden yürütülmesinin önemi büyüktür (Güzel,
2016, s.347).
Son çeyrek yüzyılda ise küreselleşme olarak adlandırılan olgu ile birlikte kültürel diplomasinin önemi
daha da artmıştır. Küreselleşme olgusu küresel siyaseti de etkilemiş, geleneksel diplomasi kanallarının
yerini farklı diplomasi kanalları almıştır. Bu yeni diplomasi şekli, hükümetler arası iletişimin yanı sıra,
hükümetlerin diğer ülkelerin kamuoylarıyla ve farklı ülkelerin kamuoylarının birbirleriyle kurduğu
iletişim ve etkileşim biçimlerinden oluşmaktadır (Bayraktar, 2012, s. 184). Günümüz dünyasında
uluslararası ilişkileri karmaşık hale getiren küreselleşme ile birlikte, geleneksel diplomasinin yanı sıra
kültürel diplomasi de giderek artan önemine uygun olarak uluslararası toplumu etkileyebilmekte ve
yönlendirebilmektedir (Kalın, 2011, s. 8) .

Kültürel diplomaside kullanılan kültürel değerlerin tümü bir ülkenin yumuşak gücünü
oluşturmaktadır. Söz konusu yumuşak güç, uluslararası aktörler için giderek önem kazanan ve yatırım
yapılan bir unsur haline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerde hedefe ulaşmak için karşı tarafı etkileme
kapasitesinin belirleyici olduğu düşünüldüğünde, yumuşak gücün ve onun en etkin araçlarından biri
olan kültürel diplomasinin ülkeler için ne kadar önemli bir enstrüman olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.
21. yüzyıl koşullarında kültürel değerleriyle saygınlık kazanmış devletlerin yaptırım gücünün daha
fazla olduğu, yadsınamaz bir gerçektir.
Uluslararası platformda bu derece önemli bir enstrüman olarak kullanılan kültürel diplomasiye dair
çok çeşitli tanımlar yapmak mümkündür. Kamu diplomasinin bir türü ve aynı zamanda uygulama alanı
olan kültürel diplomasi; kültürü, bir toplumun, bir ülkenin, bir ulusun değerleri ile ilişkili verili bir
değer olarak kabul eder. Kültürel diplomasi adı altında yapılan çalışmalar bir toplumun verili kültür
değerlerini alır ve diğer bir toplum içerisinde tanıtır, sevdirir ve ona özendirir. Ne de olsa amaç,
tanıtmak ve bu tanıtım üzerinden uzun vadeli ulusal ve uluslararası faydalar elde etmektir (Bulut,
2019, s. 4).
Kültürel diplomasi çoğunlukla, küresel ve bölgesel vizyona sahip ülkeler tarafından uygulanmaktadır.
Küresel siyasette prestij ve güçlerini arttırmak isteyen ülkeler, geleneksel dış politika stratejilerinin
yanında, kültürel diplomasi stratejileri geliştirmektedir. Devletler, yumuşak güç unsuru olan kültürel
diplomasi ile dış ilişkilerini sert güç temelli yürütülmesinin alternatifi olarak yumuşak güç
mekanizmalarına da ihtiyaç duymaktadırlar. Bu şekilde devletler, nüfuzlarını, siyasal alanın yanında
kültürel araç ve faaliyetlerle toplumsal alanda da genişletmektedir (Ekşi, 2015, ss. 350-351).
Fikirlerin, düşüncelerin, dünya görüşünün, yaşam tarzının, estetik anlayışının paylaşımı suretiyle
kendini doğru ifade etme ve muhatabını da doğru tanıma yolu olarak tanımlayabileceğimiz kültürel
diplomasi; toplumlar arasında karşılıklı etkileşimin aracı olduğu kadar toplumsal değişim ve
dönüşümün de katalizörüdür. Kültürel diplomasi sayesinde kurulan iletişim ve diyalogla halklar
arasında karşılıklı saygı ve güven tesis edildiği gibi yeni fikirlerin ve metotların da benimsenmesi
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sağlanır. İki binli yılların başından itibaren yürütülen kültür diplomasisi hem Türkiye’nin değişiminde
hem de tüm dünyada Türkiye algısının değişmesinde etkili olmuştur (Purtaş, 2013, s. 2). Temel ve
yalın bir anlatımla kültürel diplomasi, bir ülkenin kültürel altyapısını ve kaynaklarını stratejik iletişim
yöntemleri aracılığıyla, küresel çapta pazarlayarak diğer halklar üzerinde olumlu etki ve hayranlık
yaratma faaliyetlerinin tamamını anlatır (Yılmaz, 2018, s.15).
Kültürel diplomasi, kamu diplomasisinin iki temel boyutuna vurgu yapmaktadır; siyasal bilgilendirme
ve kültürel iletişim çalışmaları. Siyasal bilgilendirme iknaya vurgu yaparken, kısa dönemli
bilgilendirme ve savunma faaliyetlerini kapsamaktadır. Kültürel iletişim ise ortak anlayış yaratma
amacıyla uzun soluklu ilişkiler geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu ilişkiler öğrenci/akademisyen
değişimleri, festivaller, sergiler, dil öğretimi, dostluk birlikleri, ticaret birlikleri, kültür merkezleri gibi
kanallar aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Kültürel diplomasi, kültürel açıdan birbirine yakın olan taraflar arasında siyasal açıdan da daha sağlam
iletişim kurulmasına zemin hazırlayıcı (Sönmezoğlu, 2000, ss. 361-362) özelliği açısından ayrı bir
öneme sahiptir. Nitekim bu noktada Huntington, kültürel yakınlıkları birbirleriyle paylaşan
toplumların kendi aralarında işbirliğine girdiklerini belirterek asırlardır dünya tarihinde var olmuş
kutuplaşmaların bundan sonra ideolojik ya da politik olmak yerine kültürel farklılıklarla kimlikler
doğrultusunda şekilleneceğine vurgu yapmaktadır. Zira özellikle Soğuk Savaş sonrasında kültür,
bölücü olduğu kadar birleştirici nitelik de yaratmıştır (2004, ss. 23-25). Geçmişten günümüze kültürel
ilişkilerle, sanat ve bilim etkinlikleri aracılığıyla diğer ülkeler üzerinde etkili olmak ve prestij kazanmak
hemen hemen her ülkenin değişmeyen amaçları arasında yer almaktadır. Kültürel propaganda olarak
adlandırılan bu durum, artık günümüzde kültür diplomasisi adıyla anılır olmuştur. Devletler bu amaca
hizmet eden çeşitli kurumlar kurarken, aynı zamanda buna hizmet eden tüm girişimleri de
desteklemişlerdir. Bunlar içinde burslar, değişim programları, sanat ve kültür etkinlikleri, dil kursları
vb. girişimler yer almaktadır. Bu girişimler doğrudan karşı tarafın halkını hedef aldığından hem oluşan
önyargıların silinmesine hem de sıcak ve yakın ilişkilerin kurulmasına olanak sağlamaktadır.
Oluşturulan olumlu anlamdaki kamuoyu, bunu gerçekleştiren ülke için amaçladığı ulusal çıkarlarına da
hizmet etmektedir. Bu çıkarlar arasında o halkın ve/veya politika yapıcıların düşüncesini ve aklını
fethetme ve kontrol altına alma da vardır ki aslında bu kültür emperyalizmine de kolayca evrilebilir
(Arı, 2017, ss. 375-377).
Kültürel diplomasi kavramına uluslararası ilişkiler arenası açısından bakıldığında, şu tespiti yapmak
mümkündür; devletlerin dış politika davranışlarının stratejik ve jeopolitik çıkarların yanısıra, kültürel
unsurlar tarafından şekilleniyor olduğu gerçeğini gözardı etmemek gerekir. Nitekim, 1993 yılında
Foregin Affairs dergisinde yayınlanan S. Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” başlıklı makalesi
(1993, ss.22-49), Soğuk Savaş sonrasında devletlerarası çatışmaların kültür çatışmaları şeklinde
olacağı tezi, kültürün, küresel politika ve devletlerin davranışlarındaki rolünü göstermesi bakımından
dikkat çekicidir. Devletleri, ‘kültürel kutuplar’a ayıran Huntington’ın bu tezine karşı “Medeniyetler
İttifakı Girişimi”14 oluşturulmuştur. 1990’lardan günümüze etkisini devam ettiren medeniyetler
çatışması tezi, kültürel diplomasinin önemine işaret etmektedir.
SONUÇ
Bir ülkenin yumuşak gücü, içinde kültürün de yer aldığı üç kaynağa dayanır; kültür, siyasal değerler ve
dış politika. Kamu diplomasisinin en yaygın kullanıldığı alan ise kültürdür. Kültürel değerler,
devletlerin yumuşak gücünü oluşturmaktadır. Gücü, devletlerin istedikleri hedefe ulaşmada karşı
tarafı etkileme kapasitesi olarak tanımladığımızda, kültürel diplomasinin önemi daha da iyi
anlaşılmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz enformasyon çağında kültürel değerleriyle saygınlık
kazanmış ülkelerin yaptırım gücü daha fazladır.

14

Daha detaylı bilgi için bkz. http://www.mfa.gov.tr/medeniyetler-ittifaki-girisimi.tr.mfa, Erişim Tarihi 08.08.2019
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Kültür, pek çok kanalla diğer toplumlara aktarılabilir. Geçmişten beri büyük medeniyetler sonraki tüm
kuşaklara tecrübelerini, yaşanmışlıklarını edebi eserler sayesinde aktarabilmişler, bu sayede sonraki
kuşaklarca da büyük medeniyetler olarak anılmışlardır. Buradan hareketle denilebilir ki, sanatsal
aktiviteler kültürün yayılmasını sağlayan en önemli faktördür. Toplumun yapısı, yaşam biçimi,
edebiyat, sinema, tiyatro eserleri ile ülke tanıtımına katkı sağlamak mümkündür
Yumuşak güç kaynaklarından kültür olgusu, Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise oldukça zengin
bir derinlikle karşılaşılmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu kültürel kimliğin izlerinde Osmanlı dokusu ile
İslam kültürünün etkisi öne çıkmakta ve bu noktada geleneksel yapı ile modernizmin bütünleşme hali
göze çarpmaktadır.
Konuya uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika bağlamında bakıldığında da Türkiye’nin bölgesel
bir güç konumunda olduğundan hareketle, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu coğrafyalarında Osmanlı
geçmişine dayanan ancak etkisini hala devam ettiren bir kültürel mirasın merkezinde yer aldığını
söylemek mümkündür.
Son çeyrek yüzyılda ise küreselleşme olarak adlandırılan olgu ile birlikte kültürel diplomasinin önemi
daha da artmıştır. Küreselleşme olgusu küresel siyaseti de etkilemiş, geleneksel diplomasi kanallarının
yerini farklı diplomasi kanalları almıştır. Bu yeni diplomasi şekli, hükümetler arası iletişimin yanı sıra,
hükümetlerin diğer ülkelerin kamuoylarıyla ve farklı ülkelerin kamuoylarının birbirleriyle kurduğu
iletişim ve etkileşim biçimlerinden oluşmaktadır.
Günümüzde, geleneksel diplomasinin yanı sıra kültürel diplomasi de giderek artan önemine uygun
olarak uluslararası toplumu etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Kültürel diplomaside
kullanılan kültürel değerlerin tümü bir ülkenin yumuşak gücünü oluşturmaktadır. Söz konusu
yumuşak güç, uluslararası aktörler için giderek önem kazanan ve yatırım yapılan bir unsur haline
gelmiştir. Uluslararası ilişkilerde hedefe ulaşmak için karşı tarafı etkileme kapasitesinin belirleyici
olduğu düşünüldüğünde, yumuşak gücün ve onun en etkin araçlarından biri olan kültürel
diplomasinin ülkeler için ne kadar önemli bir enstrüman olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 21. yüzyıl
koşullarında kültürel değerleriyle saygınlık kazanmış devletlerin yaptırım gücünün daha fazla olduğu,
yadsınamaz bir gerçektir.
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Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumları İle Psikolojik İyilik Halleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğr. Gör. Dr. Suzan DAL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü

Özet
Çalışmada, üniversite öğrencilerinin serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumlarının psikolojik iyilik
hali düzeylerinin demografik değişkenlere göre değişiklik olup olmadığı, öğrencilerin serbest zaman
aktivitelerine yönelik tutumları ile psikolojik iyilik hali kavramları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2019- 2020
yılında öğrenim gören İstanbul üniversitesi- Cerrahpaşa spor bilimleri fakültesi öğrencileri (N=139)
oluşturmaktadır. Öğrencilerden veriler Kişisel Bilgi Edinme Formu, Boş Zaman Tutum Ölçeği ve
Psikolojik İyilik Hali Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada SPSS. 21 Programı kullanılmış olup aritmetik
ortalama, standart sapma ve yüzde, farklılıkların tespitinde T- testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) ile iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için basit korelasyon kullanılarak analizler
yapılmıştır. Çalışma sonucunda üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik halleri ile serbest zaman
değerlendirme tutumları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik İyi Oluş, Serbest Zaman Aktivitesi.
Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Unıversıty Students' Attıtudes Towards Leısure Tıme
Actıvıtıes And Theır Psychologıcal Well-Being
Abstract
In this study, it is aimed to determine whether the psychological well-being levels of university
students' attitudes towards free time activities differ according to demographic variables, and to
determine the relationship between their attitudes towards free-time activities and psychological
well-being.Relational survey model was used in the study. The sample of the study consists of
students of Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Sport Sciences (139) studying in 2019-2020.
Data were collected with Personal Information Form, Leisure Attitude Scale and Psychological WellBeing Scale. SPSS 21 program is used. T-test and One Way Analysis of Varience (ANOVA) are used to
determine arithmetic mean, percentage and standard deviation differences. In order to determine
the relationship between the two variables is used simple correlation.As a result of the study, a
positive and medium level relationship is found between the psychological well-being of university
students and leisure time evaluation attitudes.
Keywords: Psychological Well-Being, Leisure Time Activity.

1. GİRİŞ
Çalışmada incelenen psikolojik iyi oluş kavramı bireyin yaşamının pozitif işlevselliğini ifade etmektedir
(Waterman, 1993). Başka bir değişle günlük yaşamda “mutluluk” şeklinde ifade edilen psikolojik iyi
oluş bireyin kendi yaşamını değerlendirmesidir (Diener ve Diener, 1996). Psikolojik iyi oluş kişinin
yaşamını değerlendirmesi şeklinde tanımlansa da doğası çok yönlüdür (Diener, Scollon ve Lucas
2009). Psikolojik iyi oluş, olumlu işlevdeki insanın nasıl olduğunu inceleyen kuramların birleşimi
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durumundadır (Özen, 2010). Psikolojik iyi oluşun boyutları teorik olarak Ryff ve Singer tarafından
oluşturulmuştur(Ryff ve Singer, 2008, s. 20). Bu model altı boyuttan oluşmaktadır: yaşam amacı,
bireysel gelişim, özerklik, diğerleriyle olumlu ilişkiler, öz kabul, çevresel hâkimiyet (Ryff, 1989) bu alt
boyutlara bakacak olursak: Yaşam amacı, bireyin yaşamın anlamı ve amacının olduğuna inanması ve
amaçlarına ulaşmak için çabasıdır. Bireysel gelişim, kişinin ne yapıp yapamadığının farkında olması,
yeteneklerini geliştirme çabasında olması. Özerklik, bireyin kendi standartlarını oluşturması, yaşamını
standartlarına göre düzenlemesini ve kararlarını kendinin verebilmesidir. Çevresel hakimiyet, kişinin
kendi istek ve değerleri doğrultusunda çevresini düzenlemesini, seçebilmesini ve uyum sağlaması.
Diğerleri ile olumlu ilişkiler, kişinin güvenerek ve samimiyet kurarak ilişkiler geliştirmesi ve sürdürmesi
Öz kabul, bireyin kendini olumlu algılaması, kendini bütün özellikleri ile kabul etmesidir (Keyes,
Shmotkin ve Ryff, 2002).
Rekreatif etkinlikler bireyin serbest zamanlarında eğlenmek dinlenmek ve kendilerini geliştirmek
amacı yaptığı aktivitelerdir(Karaküçük, 1999). Bahsedilen amaçlar doğrultusunda insanlar sonradan
öğrenilecek tutumlarla harekete geçmektedirler (Teaff vd. 1975). Gözle görülemeyen soyut bir
kavram olan tutum, davranışlara yol açmasından dolayı insanların serbest zamanlarının nasıl olduğu
anlaşılabilir(Akgül ve Gürbüz, 2011). Serbest zamana yönelik tutumlar duyuşsal, bilişsel ve davranışsal
olarak üçe ayrılmaktadır (Akgül, 2011). Bilişsel “boş zaman aktiviteleri insana mutluluk verir”,
duyuşsal “boş zaman aktivitelerimden keyif alırım” ve davranışsal “boş zaman aktivitelerine sık sık
katılırım” cümleleri tutumlara örnek verilebilir (Akgül, 2011).
2. ARAŞTIRMA
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada amaç, üniversite öğrencilerinin serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumları ile
psikolojik iyilik hali arasında ilişkinin incelenmesi, bu iki kavramın demografik değişkenler açısından
farklılıklarının olup olmadığını belirlemektir.

2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Verinin Toplanması
Bu araştırmada nicel yöntemlerden anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Çalışmamızın evrenini
İstanbul üniversitesi- Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise,
yaşları 18-29 arası değişen toplamda 139 öğrenci oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Boş Zaman Tutum Ölçeği: Ragheb ve Beard’ın (1982) geliştirdiği “Boş Zaman Tutum Ölçeği” nin
Türkçe uyarlamasını Akgül ve Gürbüz yapmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) ,92
olarak bulunmuştur (Akgül ve Gürbüz, 2010). Ölçek bilişsel duyuşsal ve davranışsal olmak üzere 3 alt
boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipidir.
Psikolojik İyilik Oluş Ölçeği: Ryff (1989) tarafından geliştirilmiş olan Psikolojik İyilik Hali Ölçeği alt
boyuttan oluşan bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması İmamoğlu (2004) tarafından yapılmıştır.
Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı.79 olarak belirlenmiştir (İmamoğlu, 2004). Ölçeğin alt boyutları
özerklik kişisel gelişim, kendini kabullenme çevresel yeterlik, diğerleri ile pozitif ilişki, yaşamın
amacıdır.
3. BULGULAR
Bu kısımda çalışma verilerinden elde edilen bulgular yer alacaktır.
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Tablo 1: Demografik bilgiler
Değişkenler

Frekans

Yüzde

Geçerli yüzde

Sınıf

1

70

50,4

2

22

15,8

3

28

20,1

4

19

13,7

Kadın

67

48,2

Erkek

72

51,8

46

51,8

28

20,1

11-15 saat

19

13,7

16 saat ve üzeri

46

33,1

Cinsiyet

Haftalık
serbest 1-5 saat
zaman süresi
6-10 saat

Tablo 1’de araştırmaya katılanların % 50,4’ü 1. Sınıf, % 15,8’i 2. Sınıf, %20,1’i 3. Sınıf, %13,7’i 4. Sınıf
öğrencisidir. Öğrencilerin 48,2’si kadın ve 51,8’i erkektir. Öğrencilerin 51,8’inin 1-8 saat, % 20,1’İ 6-10
saat, %13,7’si 11-15 saat, 33,1’i 16 saat ve üzeri haftalık serbest zaman süresine sahip olduğu
belirlenmiştir.

Tablo 2. Psikolojik İyi Oluş Alt Boyutlarına Ait Ortalama Puanlar
N

S.S

Std. Hata

Özerklik

139

3,4652

,67342

,05712

Çevresel hakimiyet

139

4,1894

,72014

,06108

Yaşam amaçları

139

3,3381

,70080

,05944

Öz kabul

139

3,1703

,81784

,06937

Diğer olumlu ilişkiler

139

3,1703

,81784

,06937

Bireysel gelişim

139

4,2021

,72014

,06108

Tablo 2’de öğrencilerin psikolojik iyi oluş alt boyutlarının ortalama değerleri tablo 2’de verilmiştir.
Özerklik alt boyutu
kabul boyutu

3,46 Çevresel hakimiyet boyutu

3,17, diğer olumlu ilişkiler

4,18, Yaşam amaçları boyutu

3,17, bireysel gelişim

3,33 öz

4,202 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 3. Serbest Zaman Tutum Alt Boyutlarının Ortalama Puanları
N

S.S

Std. Hata

Duyuşsal

139

4,0246

,57669

,04891

Bilişsel

139

4,1169

,56356

,04780

Davranışsal

139

3,5851

,62759

,05323

Tablo 3’de öğrencilerin Serbest Zaman Tutum alt boyutlarının ortalamaları yer almaktadır.
Öğrencilerin duyuşsal alt boyutu
belirlenmiştir.

4,02, bilişsel boyutu

4,11 ve davranışsal boyutu

3,58 olarak

Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre psikolojik iyi oluş değerleri
Cinsiyet

N

x

S.S

Std. Hata

P

Kadın

67

3,4378

,71823

,08775

,645

Erkek

72

3,4907

,63288

,07459

Çevresel
hakimiyet

Kadın

67

4,2935

,61825

,07553

Erkek

72

4,0926

,79557

,09376

Yaşam
amaçları

Kadın

67

3,4428

,53304

,06512

Erkek

72

3,2407

,81884

,09650

Kadın

67

3,0498

,94326

,11524

Erkek

72

3,2824

,66821

,07875

Diğer olumlu
ilişkiler

Kadın

67

3,0498

,94326

,11524

Erkek

72

3,2824

,66821

,07875

Bireysel
gelişim

Kadın

67

4,2935

,61825

,07553

Erkek

72

4,0926

,79557

,09376

Özerklik

Öz kabul

,100

,089

,094

,095

,090

Tablo 4’te öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre psikolojik iyi oluş değerleri yer almaktadır.
Öğrencilerin psikolojik iyi oluş değerlerinde cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Serbest Zaman Tutum Ortalama Değerleri
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Bilişsel

Duyuşsal

Davranışsal

Cinsiyet N

x

S.S

Std. Hata

p

Kadın

67

4,0833

,52203

,06378

,248

Erkek

72

3,9699

,62193

,07330

Kadın

67

4,1928

,51599

,06304

Erkek

72

4,0463

,59944

,07064

Kadın

67

3,5846

,58684

,07169

Erkek

72

3,5856

,66740

,07865

,126

,992

Tablo 5’de öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre serbest zaman tutum alt boyutları değerleri yer
almaktadır. Öğrencilerin serbest zaman tutum alt boyutları değerlerinde cinsiyet değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6. Serbest Zaman Tutum Değerleri Ve Psikolojik İyi Oluşları Arasında İlişki

Pearson Correlation
Serbest zaman tutum ölçeği

Psikolojik iyilik hali

Serbest zaman
tutum ölçeği

Psikolojik iyilik hali

1

,473**

P

,000

N

139

139

Pearson Correlation

,473**

1

P

,000

N

139

139

Tablo 6’da öğrencilerin Serbest Zaman Tutum Değerleri Ve Psikolojik İyi Oluşları Arasında İlişki yer
almaktadır. Analiz sonucunda üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik halleri ile serbest zaman
değerlendirme tutumları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir(r=473).
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğrencilerin psikolojik iyilik hallerine baktığımızda yaşam amaçları, öz kabul ve diğer olumlu ilişkiler
boyutları orta düzeyde özerklik, çevresel hakimiyet, bireysel gelişimleri yüksek düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Serbest zaman değerlendirme tutumlarına baktığımızda üç alt boyutunda yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin serbest zaman değerlendirme tutumlarına cinsiyet faktörüne göre baktığımızda
istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır
Çalışma sonucunda üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik halleri ile serbest zaman değerlendirme
tutumları arasında pozitif ve orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir(r=.473).
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Literatürde konu ile ilgili benzer çalışmalara baktığımızda: Cinsiyet farklılığı açısından kadın
öğrencilerin serbest zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının erkek öğrencilerden daha olumlu
olduğuna ulaşılmıştır (Akyüz ve Türkmen 2016).
Erdem ve Kabasakal’ın (2015) yetişkin bağlanma boyutları ile psikolojik iyi olma ile ilgili üniversite
öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışma sonucunda psikolojik iyi olma ve arkadaşlık ilişkileri ile
romantik ilişkilerde bağlanma boyutları arasında anlamlı ilişki olduğuna ulaşmışlardır.
Sarı ve Çakır’ın (2016) üniversite öğrencilerinin mutluluk korkuları ile öznel iyi oluşları ve psikolojik iyi
oluşlarını incelemek üzere yapmış oldukları çalışmada, öğrencilerin mutluluk korku düzeyleri arttıkça
iyi oluş düzeylerinin düştüğünü belirtmişlerdir.
Demirci ve Şar’ın (2017) yine üniversite öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada kendini
bilme ile psikolojik iyi olma arasında pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Zümbül (2019) öğretmen adayları üzerinde yaptığı çalışmada psikolojik iyi oluş düzeyinin bilinçli
farkındalık ve affetmeyi etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Güngörmüş ve Demirdöğen’in (2018) dans okulları üyeleri üzerinde yapmış oldukları çalışma
sonucunda serbest zaman ilgilenimleri ile psikolojik iyi oluşları arasında pozitif ilişki olduğuna
ulaşmışlardır. Işık ve Güngörmüş’ün (2018) rekreasyonel amaçlı kayak yapan bireyler üzerinde
yapmış oldukları çalışmada serbest zaman doyumu ve psikolojik iyi oluş arsında pozitif yönde ve orta
düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Özdemir ve arkadaşlarının (2016) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada serbest zaman
etkinliği olarak egzersizin güdüsel yönelim ve psikolojik iyi oluş arasında ilişki incelenmiştir. Çalışma
sonucunda öğrencilerin egzersize yönelimleri ile psikolojik iyi oluşları arasında pozitif ilişki
bulunmuştur.
Akyüz ve Türkmen(2016) Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarını
İncelenmesi sonucunda, Öğrencilerin günlük boş zaman miktarının boş zaman faaliyetlerine yönelik
tutumlarını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Cenkseven ve Akbaş (2007). Boş zaman etkinliklerinden algılanan hoşnutluğun üniversite
öğrencilerinin psikolojik iyi olmalarını ve öznel iyi olmalarını anlamlı oranda etkilediğini
belirtmişlerdir.
Çalışma sonucunda üniversite de okuyan öğrencilerin Serbest Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumları
İle Psikolojik İyilik Halleri Arasındaki orta düzeyde ve pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.
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Prof. Dr. Şebnem ASLAN
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Arzu KURŞUN
Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Özet
Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye Sağlık İstatistikleri üzerinden sağlık göstergelerinde bir iyileşme olup
olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu calışmada Türkiye'nin 2008-2017 yıllarına ilişkin; genel
demografik göstergeler, mortalite, morbidite, sağlık ekonomisi ve finansmanı, risk faktörleri vb. iki
sağlık göstergesi seçilmiş ve veriler Sağlık Bakanlığı’nın ‘‘Sağlık İstatistikleri Yıllığı’’ndan elde edilmiştir.
Söz konusu göstergeler kullanılarak tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır. Bulgular: Morbidite
göstergelerine bakıldığında 2008 yılında tüberküloz hastalığının vaka sayısı 17,600; meme kanserinin
yüzbinde insidansı 37,6 ve sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki oranı %36,7’dir. 2017 yılında
ise tüberküloz hastalığının vaka sayısı 11,821; meme kanserinin yüz binde insidansı 43,8 ve sezaryen
doğumların tüm doğumlar içindeki oranı %53,1’dir. Sonuçlar: Yıllara göre kıyaslandığında, demografik
göstergelerin değişmesinden hareketle beklenen yaşam süresi, dolaşım sistemi hastalıklarına göre
hastane ölümlerinin oranı, meme kanserinin yüz binde insidansı, sezaryen doğumların tüm doğumlar
içindeki oranı, yoğun bakım yatağı sayısı, birinci basamak sağlık kuruluşu sayısı ve hemşire sayısında
dikkat çekici artışlar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık göstergeleri, Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık İstatistikleri, Sağlık
The Analysis of a Sustainable Development on Turkey's Health Statistics
Abstract
Objectives: The aim of this study is to examine whether Turkey through an improvement in health
indicators Health Statistics. Methods: In this study concerning Turkey's 2008-2017 year; twelve
health indicators like general demographic indicators, mortality etc. were selected. The data were
obtained from the ’Health Statistics Yearbook’ of the Ministry of Health and descriptive statistics
were applied. Results: In morbidity; In 2008, the number of cases of tuberculosis was 17,600; The
incidence of breast cancer per hundred thousand was 37,6 and the rate of cesarean deliveries among
all deliveries was 36,7%. In 2017, the number of cases of tuberculosis was 11,821. Conclusions:
Compared to years, life expectancy at birth, the rate of hospital deaths according to circulatory
system diseases, the rate of hospital deaths according to circulatory system diseases, the number of
intensive care beds, the number of primary health care institutions and the number of nurses were
significantly increases.
Key Words: Health Indicators, Sustainable Development, Health Statistics, Health
GİRİŞ
Kontrolsüz nüfus artışı, hızlı endüstriyel ve teknolojik gelişme ile beraber tüketimin ön planda
olmasına yol açmıştır. Kıta ve ülke bazlı üretimden küresel üretime geçilmiş ve kitle üretimi
başlamıştır. Bunun sonucunda çevre ile kalkınma arasındaki bağlar göz ardı edilmiş, mevcut kaynaklar
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sınırsız bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sınırsız tüketim iklim değişikliğine, su kaynakların
kirlenmesine, kötü kentleşme, doğal habitatın zarar görmesine neden olmuştur (Ay, 2017: 89-90). Bu
gidişatı fark eden ülkeler, 2030 yılı hedefleri için sağlık üzerindeki çevre belirleyicilerine yönelmiştir.
2016 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Raporu’na göre hava kirliliği, eksik hijyen, radyasyon ve diğer
maddelere maruz kalma gibi önlenebilir nedenlerden doğan tüm ölümlerin %23’ünün olabileceği
tahmin edilmektedir (Acharya, 2018: 591). Bu çalışmanın amacı, Türkiye Sağlık İstatistikleri üzerinden
sağlık göstergelerinde bir iyileşme olup olmadığını incelemektir.
1. SAĞLIK GÖSTERGELERİ
Ülkelerin sağlık düzeylerinin araştırılarak gelişme potansiyelleri hakkında bilgi edinilmesi ve ülkeler
arasında kıyas yapılabilmesi için objektif, nicel ve standart parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
göstergelere yazın alanında sağlık göstergeleri denilmektedir. Sağlık göstergeleri ile sağlık alanındaki
talebin belirlenmesi, toplumların sağlık düzeylerinin değerlendirilmesi, sağlık sorunlarının tespiti ve
çözümü, temel sağlık hizmetlerine dair politikaların belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin yönetimi,
planlanması, programlanması ve karşılanması sağlanır (Şahin, 2017, 56). Sağlık yaşamın bir göstergesi,
yaşam başarısının bir ölçütüdür ve toplumsal yaşamın bir yansımasıdır. Bu nedenle bazı sağlık
göstergeleri aynı zamanda toplumsal gelişmişliğin de bir göstergesi sayılmaktadır (Çağlayan, 2015:
128).
DSÖ ulusal ve küresel düzeyde sağlıkla ilişkili öncelikli konulara vurgu yapmak ve tarafların
odaklanması gereken öncelikli sağlık göstergelerini belirlemek amacıyla 100 Temel Sağlık Göstergesi –
Global Referans Liste çalışmasını tamamlayarak 2015 yılında yayınlamıştır. Bu çalışmada sağlık
göstergeleri sağlık durumu, risk faktörleri, hizmet kapsamı ve sağlık sistemi olmak üzere dört başlık
altında sınıflandırılmıştır. 100 Temel Sağlık Göstergesi–Global Referans Listesi 2018 yılında
güncellenmiştir (Yiğit ve Kumru, 2019: 48). Birleşmiş Milletler (BM) ise sürdürülebilir kalkınma
göstergelerinde HIV/AIDS, sıtma, tüberküloz gibi önemli hastalıklara yakalanan sayısı, 5 yaşın
altındaki çocuklarda ölüm oranı, doğumda beklenen yaşam süresi, bulaşıcı çocuk hastalıklarına karşı
bağışıklanma (Yıkmaz, 2011:143) gibi sağlık göstergelerini değişkenleri içerisine almıştır.
Türkiye bu çerçevede gelişmiş ülkeler seviyesine gelebilmek için kalkınma planları ve Sağlık
Bakanlığı’nın belirlediği politikalar çerçevesinde sağlık sisteminde geçmişten günümüze reformlar
uygulamıştır. 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) sağlık sisteminde
önemli bir değişim noktası olarak ifade edilmektedir. Literatüre bakıldığında bazı araştırmalarda SDP
ile sağlık sisteminde hem finansman hem de sağlık hizmetlerinin sunumu anlamında önemli
gelişmeler sağlandığı ifade edilirken bazı çalışmalarda Türkiye’nin sağlık göstergelerinin istenilen
seviyeye ulaşamadığı ifade edilmektedir (Yiğit ve Kumru, 2019: 48).
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik boyutları olan sürdürülebilir kalkınma için farklı tanımlamalar
bulunmaktadır. Çevre sorunlarına çözüm üretmenin gereklilik olduğu uluslararası platformlarda,
çevrenin kalkınma ile ilişkisinin kurulduğu ve sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımlandığı 1987
Brundtland Raporu olmuştur (Özmehmet, 2008: 5). Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalkınma şu
şekilde açıklanmaktadır: Bugün ki ihtiyaçlarımız geleceğin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına imkân
sağlayacak şekilde karşılanmalıdır. Bugün sağlanan yaşam standardı ekonomik bakımdan gelecek
nesilleri sıkıntıya sokmamalıdır. Bugün ki gidişat devam eder ve doğal kaynaklar yok olursa
gelecekteki yaşam standardı da yok olur (Kılıç, 2006: 84). Bir diğer tanım da ise sürdürülebilir
kalkınma, çok düzeyli problemlerin ekonomik büyüme ile birlikte değerlendirilip çözüm bulunması
konusunda politik bir uzlaşmayı işaret etmektedir (Kılıç, 2006: 83).
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Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli amacı, insan iyiliğinin en üst düzeyde gelişmesine ve
insanoğlunun maksimum kapasiteye ulaşmasına imkân sağlamaktır (Özmete, Özdemir, 2015, 116).
Sürdürülebilir kalkınmanın temel amaçlarından olan insan ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre koruma
kavramları arasında çözümlenmesi oldukça zor olan bir çatışmanın olduğu açıktır. Çevre ve kalkınma
arasındaki ilişkileri şu şekilde sıralamak mümkündür (Erden ve Turan Koyuncu, 2014: 11):



Çevre kalitesinin artırılması kalkınmanın sağlayacağı refahın vazgeçilmez bir unsurudur.
Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek verimlilik kaybı
nedeniyle çevre koruması, kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.
 Kalkınma ve çevre kirliliği arasındaki olumsuz ilişki önlenebilir.
 Kendi başına yoksulluk, çevre kirliliğini artıran en önemli belirleyicilerden biridir. Çevrenin
korunması ve yoksullukla mücadele birbirinden ayrı düşünülemez.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke liderleri, sivil toplum örgütleri, kalkınma uzmanları ve uluslararası
yardım kuruluşları açıklanan hedeflere ulaşmak için dört temel amaca ulaşılması gerektiği konusunda
hem fikirdirler. Bunlar kısaca; (1) Yapısal değişimi içeren sağlıklı ve gelişen bir ekonomi, (2)
Kazanımların geniş ölçüde ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir ekonomi, (3) İnsan hakları
ve özgürlüğü garanti altına alan politik bir sistem ve etkili liderlik, (4) Çevrenin korunmasını göz
önünde bulunduran ekonomi politikasıdır (Özmete, Özdemir, 2015, 116).
Ülkemizde ise 1972 Stockholm Konferansı’ndan sonra Türkiye kalkınma planlarında çevre sorunlarına
ayrı bir yer verilmeye başlanmıştır. Kalkınma planlarında yer verilen çevre politikaları, önceleri
kaynakların korunması ve kirliliği giderici amaçlı yapılmıştır. 5. ve 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
kirliliğinin önlenmesine yönelik yeni politikalar belirlenmiştir. Ülkemizde çevre ve kalkınma
göstergelerinin hazırlanmasına 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1995-2000), sürdürülebilir kalkınma
göstergelerinin geliştirilmesi ilkelerine ise 8. Kalkınma Planı’nda (2000-2005) yer verilmiştir (Ay,
2017:92).
3. SAĞLIK GÖSTERGELERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma gündeminde belirlediği 17 hedeften biri sağlıktır
(Reshetnikov vd., 2018: 53). BM’nin bu 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi içerisinde temiz su ve sıhhi
koşullar, barış ve adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, karasal yaşam, sağlıklı bireyler,
yoksulluğa son, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sudaki yaşam, açlığa son, insana yakışır iş ve
ekonomik büyüme, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, eşitsizliklerin
azaltılması, hedefler için ortaklıklar ve sanayi, yenilikçilik ve altyapı bulunmaktadır (Derin, 2018: 560).
Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri arasındaki karşılıklı ilişkileri ve
birbirlerini etkileyen bu ilişkiler kümesinde odak noktasında yer alan insan sağlığını göstermektedir.
İnsanoğlu bulunduğu çevre ile sürekli etkileşim halindedir (Erden ve Turan Koyuncu, 2014: 13) ve
sürdürülebilir kalkınma ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve anlamak için topluluklar ve ülkeler
arası işbirliklerini kolaylaştırabilecek sağlık erken uyarı sistemleri geliştirmek ve zamanında çevre
dostu halk sağlığı uygulamaları yapabilmek oldukça önemlidir (Bradley vd., 2001).
Ülkelerin gerçekleştirdiği sağlık harcamaları ulusal düzeyde karşılaştırılırken dünya genelinde kabul
görmüş standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlardan en çok kullanılanları; kişi başına düşen
sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının GSYİH’ ya oranı ve kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık
harcamalarına oranıdır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini değerlendirmede kullanılabilecek olan
diğer sağlık göstergeleri ise 5 yaş altı çocuk ölüm oranı, doğumda yaşam beklentisi, bulaşıcı
hastalıklara karşı aşılama oranıdır (Boyacıoğlu ve Taşkın, 2012: 15-18). Ayrıca farklı ülkelerin küresel
hedefleri arasında sağlık hizmetlerini iyileştirmek olsa da halk sağlığı uygulamalarında önemli
boşluklar bulunmaktadır. Tüberkülozun ve HIV/AIDS'in azaltılmasından diabetes mellitus ve arteriyel
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hipertansiyonlu hastaların uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapılması gerekenler, toplumun,
ekonominin ve tıbbın devam eden dijital dönüşümü ile ilişkilidir (Reshetnikov vd., 2018: 53). Etkili
sağlık yönetiminin önemli bir göstergesi de doğumda beklenen yaşam süresidir (Reshetnikov ve
diğerleri, 2018: 53).
Ekonomik açıdan incelendiğinde ise, G-20 en güçlü yirmi ekonomiden oluşur. Küresel gayri safi yurt içi
hasılanın %85’ine sahip olmakla birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi ekonomik olarak fakirdir.
G-20 toplantılarında özellikle küresel sağlık konusu tartışılmıştır. Özellikle bulaşıcı hastalıkların
yayılmasını önlemek ve AIDS önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur (McBride vd., 2019: 816).
Hatta Tek Sağlık Yaklaşımı (One Health approach) esas alınarak sürdürülebilir küresel bir sağlık
güvenlik unsuru belirlenmeye çalışılmıştır. Tek Sağlık yaklaşımı; işbirlikçi, birçok sektörün içinde
olduğu, disiplinler arası yerel bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde optimal sağlık hedeflerine ulaşmak
üzere insan-hayvan-bitki ve onların ortamlarındaki bağlantıyı tanımaktır (Sinclair, 2019: 146).
Taban (2006), Türkiye’de sağlık göstergeleri ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 1968-2003
dönemine ait yıllık verileri kullanarak logaritmik formda analiz etmiştir. Yapılan nedensellik analizi
sonuçlarına göre sağlık kurumlarının sayısı ile reel GSYİH arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi
görülmemesine rağmen diğer sağlık göstergeleri ile reel GSYİH arasında ise çift yönlü nedensellik
ilişkisi bulunmuştur (Arslan vd., 2016: 590).
YÖNTEM
Çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan sağlık
göstergelerindeki değişimler incelenerek, yıllar içinde meydana gelen anlamlı farklılıkların
belirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirilerek açıklanmasıdır. Çalışmanın verileri, 20082018 yıllarında yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’ndan alınmıştır. Yıllıklar, genel demografik
göstergeler, mortalite, morbidite, risk faktörleri, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması,
küresel hastalık yükü, sağlık hizmetleri verilen kurumlar ve altyapıları, sağlık hizmetlerinin kullanımı,
ilaç istatistikleri, sağlıkta insan kaynakları ve sağlık ekonomisi ve finansmanı adlı bölümlerden
oluşmakta ve her bölüm altında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 100 Temel Sağlık Göstergeleri Gobal
Listesi’nde de yer alan değişkenler bulunmaktadır.
Sağlık göstergelerine yönelik en kapsamlı ve en güncel çalışma 2015 yılında DSÖ tarafından
yapılmıştır. DSÖ (2015) tarafından yapılan çalışmada, ulusal ve küresel düzeydeki yansımalar dikkate
alınarak sağlık düzeyi ve eğilimleri hakkında özlü bilgi sağlamak için sağlık durumu, risk faktörleri,
hizmet kapsamı ve sağlık sistemi olmak üzere dört kategori altında 100 adet gösterge belirlenerek
liste oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 2018 yılında yeniden revize
edilen listede (DSÖ, 2018); mortalite, morbidite, doğurganlık, beslenme, enfeksiyon, çevresel risk
faktörleri, bulaşıcı olmayan hastalılar, yaralanmalar, ruh sağlığı, sağlık işgücü, sağlık bilgisi, sağlık
finansmanı, kullanım ve erişim gibi sağlık ile ilgili farklı konulara ilişkin göstergeler yer almaktadır. İlgili
liste, sağlık hizmetlerinin yönetilmesi, örgütlenmesi, finansmanı, sunumu, erişimi, geliştirilmesi gibi
birçok konunun değerlendirilmesinde kullanılmakla birlikte, sağlık durumunun ve sağlık sistemlerinin
karşılaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalara temel teşkil etmektedir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin
değerlendirilmesinde ve planlanmasında kullanılan sağlık göstergeleri, ülkelerin kalkınma düzeylerinin
belirlenmesi açısından yöneticiler için önemli ve yararlı bilimsel kaynak olarak da kullanılmaktadır (Yar
ve diğ., 2019:285-286). Çalışmada ilgili değişkenler üzerinden ülkenin kalkınma seyri incelenmiştir.
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BULGULAR
Ülkenin 2008-2018 yılları içerisinde demografik değişkenlerine dair bilgiler Tablo 1.’de verilmiştir.
Buna göre ülkenin 2008 yılında toplam nüfusu 71,517 milyon iken; 2018 yılında 82,003 milyona
yükselmiştir. 2018 yıllık nüfus artışı %o 14,7 olmuştur. Son on yılda yaklaşık 11 milyon artış
gözlemlenmiştir. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2008 yılı % 6,8 iken, 2018 yılı % 8,8’e çıkmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma da bir gösterge olan kentsel ve kırsal nüfus oranlarına bakıldığında, 2008
yılında nüfusun %75’i; 2017 yılında nüfusun % 88,2’si kentte yaşamaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma verilerinde doğum, ölüm ve doğurganlık verileri de önemli bir yer
tutmaktadır. İstatistiki veriler incelendiğinde, 2008 yılı kaba doğum hızı %17,9 iken 2018 yılında ise
%15,3’e gerilemiştir. Aynı şekilde 2008 yılı kaba ölüm hızı % 6,4; 2018 yılı için %5,2 bulunmuştur.
Kadın başına toplam doğurganlık hızı ise 2008 yılında 2,1 iken; 2018 yılında 1,99 olmuştur.

Tablo 1. 2008-2018 yılları arasında Türkiye’nin Genel Demografik Göstergeleri
Göstergel
er
Toplam
nüfus
(1000)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

71.51
7

72.56
1

73.72
2

74.72
4

75.62
7

76.66
7

77.69
5

78.74
1

79.81
4

80.81
0

82.00
3

65 yaş ve
üzeri
nüfus
oranı (%)
Kentsel
nüfus
oranı (%)

6.8

7.0

7.2

7.3

7.5

7.7

8.0

8.2

8.3

8.5

8.8

75

75.5

71

71.8

72.3

86.7

87.2

87.6

87.9

88.2

-

Kırsal
nüfus
oranı (%)

25

24.5

29

28.2

27.7

13.3

12.8

12.4

12.1

11.8

-

Yıllık
nüfus artış
hızı (%o)

11.5

11.3

15.9

13.5

12.0

13.7

13.3

13.4

13.5

12.4

14.7

Kaba
doğum
hızı (%)
Kaba ölüm
hızı (%)
Toplam
doğurganlı
k
Hızı
(Kadın
başına)

17.9

17.7

17.2

16.8

17.1

16.9

17.5

17.1

16.5

16.1

15.3

6.4

6.4

5.0

5.1

5.0

4.9

5.1

5.2

5.3

5.3

5.2

2.1

2.1

2.1

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.1

2.1

1.99

Demografik yapıda meydana gelen demografik dönüşüm, yani nüfusun yaşlanıyor olması çok ciddi bir
sosyo-ekonomik politika sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2050 yılında mevcut
dengelerin tamamen değişeceği varsayımıyla demografik dönüşümün, iş gücü piyasalarında, finansal
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piyasalarda, sosyal güvenlik sisteminde ve tasarruf seviyeleri üzerinde birçok yıkıcı etkisi olacaktır. Bu
nedenle yaşlılık riski ile karşı karşıya kalan ülkelerde demografik dönüşümün olumsuz yönlerini
azaltmaya yönelik olarak nüfus artış hızının yükseltilmesi için kadınların doğum yapmasının teşviki,
evliliğin özendirilmesi gibi uygulamalar görülmektedir (Erol, 2016: 77). Veriler doğurganlık hızının,
kaba doğum hızının, kaba ölüm hızının düştüğünü buna karşılık yaşlı nüfusun arttığını ve kırsal
kesimden kente doğru göçün olduğunu göstermiştir.
Türkiye için doğumda beklenen yaşam süresi incelendiğinde 2008 yılında 73,6 yaş iken; 2017 yılında
ise 78,3 yaşa yükselmiştir. Yıllara göre veriler Tablo 2.’de verilmiştir. Yaşam beklentisi artışındaki
gelişmeler öncelikle çocuk ölümlerindeki azalmadan ileri geldiği için, toplumlarda ilk aşamadaki eğilim
bebek ve çocuk nüfus oranının artması ve yaşlı nüfus oranının azalmasıdır. Ancak mortalitenin
azalması ile beraber doğurganlıkta düşme eğilimi, çocuk nüfus oranını azaltarak daha çok bireyin
daha uzun yaşlara kadar hayatta kalmasını sağlamaktadır. Bu da yaşlıların oranında artışa yol
açmaktadır (Köse Alaiye ve Metintaş, 2016: 2). Bu durum, sürdürülebilir kalkınma önünde büyük bir
engel olabilmektedir.

Tablo 2. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi
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Yıllara ve sektörlere göre hastane yatak sayısı Tablo 3.’de gösterilmiştir. 2008 yılında Sağlık
Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki yatak sayısı 119.310; üniversite hastanelerinde 29.912; özel
hastanelerde 20.938 ve diğer kategorilerde 17.905’tir. 2017 yılında ise yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerdeki yatak sayısı 135.339; üniversite hastanelerinde 41.324 ve özel hastanelerde
49.200’dür.
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Tablo 3. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Yatağı Sayısı, Türkiye
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Tablo 4.’de ise 10.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısının uluslar arası karşılaştırılması verilmiştir.
2011 yılında yatak sayısı OECD ülkelerinde 79.5; üst gelir grubu ülkelerde 80; Türkiye’de 75; DSÖ
Avrupa Bölgesi’nde 75; orta üst gelir grubu ülkelerinde 71 ve Dünya genelinde 68 olarak
bulunmuştur. 2017 yılında ise OECD ülkelerinde 80.8; üst gelir grubu ülkelerde 79,9; Türkiye’de 78;
DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 77.8; orta üst gelir grubu ülkelerinde 73.7 ve Dünya genelinde 71.9’dur.

Tablo 4. 10.000 Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısının Uluslar arası Karşılaştırması
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Yıllara göre kamu ve özel sağlık harcamasının GSYİH içindeki payına bakıldığında; 2008 yılında kamu
sağlık harcaması % 4.1 iken; özel sağlık harcaması % 1.94 çıkmıştır. 2017 yılında ise kamu sağlık
harcaması % 3.5; özel sağlık harcaması % 1 bulunmuştur. İlgili veriler Tablo 5. ‘de gösterilmiştir.
Sağlık harcamaları, bireylerin çalışma güçlerini korumalarına ve gelecekte ortaya çıkabilecek hastalık
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risklerinin azalmasına neden olacağından, uzun dönemde sağlık harcamalarından da tasarruf
edilmesine katkı sağlayacaktır. Sağlığa yapılan harcamaların artması, bir ülkede bireylerin ortalama
yaşam süresini uzatmakla birlikte yaşam kalitesini de artırmaktadır. Bu ise ekonomik gelişmeye pozitif
katkı sağlamaktadır (Aykırı ve Tokucu, 2017: 268).

Tablo 5. Yıllara Göre Kamu ve Özel Sağlık Sağlık Harcamasının GSYİH İçindeki Payı, (%), Türkiye
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Yıllara göre bin canlı doğumda 5 yaş altı ölüm hızı incelendiğinde, 2008 yılı için 24; 2018 yılı için 11,3
çıkmıştır. Bulgular, Tablo 6.’da verilmiştir. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Yardımcısı Liu Zhenmin
durumu şöyle ifade etmiştir (https://www.unicefturk.org/yazi/yenidogan): ‘Bu yaşlarda meydana
gelen pek çok ölüm, doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek basit ve maliyet
etkin müdahalelerle kolaylıkla önlenebilir. Eşitsizliklerin azaltılması ve en güç durumdaki yeni
doğanlara, çocuklara ve annelere ulaşılması önlenebilir çocuk ölümlerine son verilmesi ve hiç
kimsenin geride bırakılmamasıyla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefinin gerçekleşmesi açısından
mutlaka gereklidir.”
Tablo 6. Yıllara Göre 5 Yaş Altı Ölüm Hızı, (Bin Canlı Doğumda), Türkiye
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Yıllara göre bazı seçilmiş enfeksiyon hastalıklarının (Tüberküloz, AIDS) vaka sayıları Tablo 7.’de
gösterilmiştir. 2008 yılında tüberküloz vaka sayısı 17.600 kişi, AIDS vaka sayısı 450 iken; 2017 yılı için
ise tüberküloz vaka sayısı 11.821, AIDS’li kişi sayısı 81’dir.
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Tablo 7. Yıllara Göre Bazı Seçilmiş Enfeksiyon Hastalıklarının (Tüberküloz, Hepatit B, AIDS) Vaka
Sayıları
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Yıllara ve cinsiyete göre toplam kanser insidansı 2008 yılı kadınlar arasında yüz binde 158.1; erkekler
için 256.4’dır. 2017 yılı ise kadınlar için 177.5; erkekler için 247.6 bulunmuştur. İnsidans dağılımı
Tablo 8.’de verilmiştir. Sanayileşmiş ülkelerdeki sağlık sorunlarının başında kalp hastalıkları, kanser,
obezite ve sigaranın etkisi yoğun biçimde görülmekte olup, gelişmekte olan ülkelerde bulaşıcı
hastalıklar (AIDS, ishal, solunum yolu, verem, sıtma, kızamık gibi) daha yaygındır (Altınok vd., 2015:
625). Yine 1970’li ve 1980’li yıllarda iyice artan sanayi faaliyetleri ve teknolojik hareketlilik, çevre
sorunları ve kalkınma ikileminin artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını göstermiştir. 1983 yılında
BM Genel Sekreteri tarafından değişmenin küresel gündemini oluşturmak üzere görevlendirilen
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu’nun raporunu hazırlamaya başladığı Ekim 1984’ten Nisan
1987’ye kadar olan süreçte çevre krizlerinin boyutu gittikçe artmıştır. “Hindistan’ın Bhopal
yöresindeki zirai mücadele ilaç fabrikasındaki bir sızma 2000’den fazla insanın ölümüne sebebiyet
vermiş, ayrıca 200 000 veya daha fazla kişinin kör olmasına veya zarar görmesine yol açmıştır.
Çernobil nükleer reaktöründeki patlama, nükleer radyasyonu tüm Avrupa’ya yaymış, gelecekte
insanlarda kanser ihtimalini büyük ölçüde yükseltmiştir.” (Yontar, 2008: 478).
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Tablo 8. Yıllara ve Cinsiyete Göre Toplam Kanser İnsidansı, (Yüzbinde, Dünya Standart Nüfusu),
Türkiye
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Yıllara göre aşılama oranları yüzdeleri Tablo 9.’da verilmiştir. Tablo incelendiğinde, karma olarak
bilenen difteri-boğmaca-tetanoz aşısı 2008 yılında %96-97’lerde; verem (BCG) aşısı % 96; hepatit B
(HBV) aşısı % 92 ve kızamık aşısı % 97 oranında bağışıklanma mevcuttur. 2017 yılında ise karma aşı %
96; verem aşısı % 93; hepatit B, kızamık ve pnömokok aşısı oranı % 96’dır. Günümüzde 26 bulaşıcı
hastalığa karşı üretilmiş aşı mevcuttur, yanı sıra yeni aşılar geliştirilmektedir. “Çocuk ölümlerinin
azaltılması ve salgın yapan bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi” amaçlarını içeren bin yıl kalkınma
hedeflerinin üzerine inşa edilen ve Ocak 2016’da yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
3.sü olan “sağlıklı bireyler” hedefinde 2000 yılından beri kızamık aşılarının yaklaşık 15.6 milyon ölümü
önlediği vurgulanmış, 1990’a göre her gün 17 bin daha az çocuk ölmesine karşın halen 5 milyon
dolayında çocuk 5 yaşına varamadan ölmektedir (Eskiocak ve Marangoz, 2019: 7).

Tablo 9. Yıllara Göre Aşılama Oranları, (%), Türkiye
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan sağlık
göstergelerindeki değişimler incelenerek, yıllar içinde meydana gelen anlamlı farklılıkların
belirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirilerek açıklanmasıdır.
Araştırmada sağlık göstergeleri ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkinin ülkenin ekonomik olarak
gelişebilmesi açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre; veriler doğurganlık hızının,
kaba doğum hızının, kaba ölüm hızının düştüğünü buna karşılık yaşlı nüfusun arttığını ve kırsal
kesimden kente doğru göçün olduğunu göstermiştir. Türkiye için doğumda beklenen yaşam süresi
incelendiğinde 2008 yılında 73,6 yaş iken; 2017 yılında ise 78,3 yaşa yükselmiştir. Yaşam süresinin
artışı sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir değişkendir. Hastane yatak sayısındaki artış göz
önüne alındığında; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin yatak sayısı artmasına rağmen, özel
hastaneler bünyesindeki yatak sayısı son on yıl içinde 2 katına çıkmıştır. Bu artışta, serbest piyasa
ekonomisinin gücünün artması ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte
uygulayıcı olmaktan ziyade planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmesi etkili olmaktadır.
Bir diğer sonuca göre, yıllara göre kamu ve özel sağlık harcamasının GSYİH içindeki payı giderek
azalmıştır. Özel sağlık harcamalarının payının düşmesi, ekonomik açıdan olumlu karşılanabilmektedir.
Ayrıca 5 yaş altı ölüm hızında yıllara göre düşüş gözlemlenmiştir. Bebek ve çocuk ölümleri bir ülkenin
gelişmişliğini gösteren en önemli değişkenlerden biri olarak kabul edildiğinden, gelişmiş ülkeler
seviyesi ile kıyaslandığında hala istenen değerlerde olmadığı saptanmıştır. Temiz su ve sıhhi koşullar,
yoksulluğa son, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, açlığa son gibi sürdürülebilir kalkınma
hedeflerinin iyileştirilmesi bebek ve çocuk ölümlerini azaltacaktır.
‘Sağlıklı bireyler’ kalkınma hedefinin önemli bir basamağı olan bağışıklanmanın sonucunda verem
aşısı oranlarında yıllara göre düşüş bulunmuştur. Bunun alt yapısında verem hastalığının insidansının
düşmesi neden gösterilebilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri bir süreçtir ve bu sürecin doğru
yönlendirilmesinin, sağlık ve sağlık politikaları üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

KAYNAKLAR
Acharya, S., Lin, V., Dhingra, N. (2018). The role of health in achieving the sustainable development
goals. Bull World Health Organ, 96, 591–591A.
Altınok, S., Fırat, E. ve Soyu, E. (2015). Küresel iklim değişikliği sorununun çözümü için yeni bir
sürdürülebilir kalkınma anlayışı. International Conference on Eurasian Economies, 620-627.
Altun Ada, A. (2001). Kümeleme analizi ile AB ülkeleri ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma
açısından değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29.
Arslan, İ., Eren, M.V., Kaynak, S. (2016). Sağlık ile kalkınma arasındaki ilişkinin asimetrik nedensellik
analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (2), 287-310.
Ay, S. (2017). Sürdürülebilir Kalkınmayı Ölçmek: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Paradoks
Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 13 (1), 85-100.
Aykırı, M. ve Tokucu, E. (2017). Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından beşeri sermayenin
önemi: Yüksek gelirli ülkeler üzerine bir uygulama. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, 8 (16), 259-293.
Bradley, D., Cairncross, S., Haines, A. ve Stephens, C. (2001). Health and sustainable development.
https://www.jstor.org/stable/resrep16607 Erişim Tarihi: 22.10.2019.
410

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey

Boyacıoğlu, E.Z. ve Taşkın Ö. (2012). Sürdürülebilir kalkınmada sağlık ekonomisi ve Edirne ilinin sağlık
sektörü açısından analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4 (2), 13-23.
Çağlayan, Ç. (2015). Sağlıkta dönüşüm programı ve çocuk sağlığı. Toplum ve Hekim Dergisi, 30 (2),
127-134.
Derin, M. (2018). Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında Türkiye’nin sağlık
alanına ilişkin mevcut durum analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (57), 560-568.
Eskiocak, M., Marangoz, B. (2019). Türkiye’de bağışıklama hizmetlerinin durumu. 1. Baskı, Ankara:
Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
Erden, C. ve Turan Koyuncu, F. (2014). kalkınma ve çevresel sağlık riskleri: türkiye için ekonometrik bir
analiz. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 9-23.
Erol, S.I. (2016). Küresel bir sorun olarak demografik dönüşüm: Nedenleri, etkileri ve alınması
gereken önlemler. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 37, 75-123.
Kılıç, S. (2006). Yeni Toplumsal ve Ekonomik Arayışlar Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma. Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, 2, 81-101.
Köse Alaiye, M., Metintaş, S. (2016). Türk Cumhuriyetleri’nde toplum yaşlanmasının sosyo
demografik ve ekonomik özellikler açısından değerlendirilmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma
Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 1(1),1-10.
McBride, B., Hawkes, S., Buse, K. (2019). Soft power and global health: the sustainable development
goals (SDGs) era health agendas of the G7, G20 and BRICS, BMC Public Health, 19, 815-828.
https://doi.org/10.1186/s12889-019-7114-5
Özmehmet, E. (2008). Dünyada ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları. Journal of Yasar
University, 3, 12, 1853-1876.
Özmete, E., Özdemir, P. (2015). Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Analizi: Sosyal
Refah Ve Sosyal Hizmetler. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 26,1, 111-130.
Reshetnikov, A., Prisyazhnaya, N., Shamshurina N., Fedorova, J., Sotnik, A., Kolesnichenko, O. (2018).
Health management for sustainable development. 2018 Second World Conference on Smart Trends
in Systems, Security and Sustainability (WorldS4), 30-31 October 2018, 51-56.
Sinclair, J.R. (2019). Importance of a One Health Approach in advancing global health security and the
sustainable development goals. Rev Sci Tech., 38 (1), 145-154. doi: 10.20506/rst.38.1.2949.
Şahin, D. (2017). Sağlık göstergeleri bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki yeri:
İstatistiksel bir analiz. ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 55-77.
Yar, C.E., Doğan Çulha, E., Atilla, E.A. (2019). Sağlık Sistemi Kapasite Göstergeleri ile Ekonomik
Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22, 2, 281-304.
Yıkmaz R.F. (2011). Sürdürülebilir kalkınmanın ölçülmesi ve Türkiye için yöntem geliştirilmesi.
Yayınlanmamış Planlama Uzmanlığı Tezi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.
411

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey

Yiğit, P. ve Kumru S. (2019). Türkiye’de 2003-2016 yılları arasında temel sağlık göstergelerinin
joinpoint regresyon yöntemi ile analizi. Turkiye Klinikleri J Biostat, 11 (1), 47-65.
Yontar, İ.G. (2008). Sürdürülebilir çevre ve ekonomi için bir araç: Türkiye’de ISO 14001 çevre yönetim
sistemi standardı. Review of Social, Economic & Business Studies, 9 (10), 477-500.
5 Yaş Altı Ölümlerdeki Azalmaya Rağmen Her gün
https://www.unicefturk.org/yazi/yenidogan Erişim Tarihi: 10.11.2019

7000

yenidoğan

Ölüyor.

412

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Proje ve Ağır Taşımacılığının Operasyon Yönetimi Süreçleri Üzerine Bir İnceleme
Öğr.Gör.Özhan GÖRÇÜN
Adıgüzel MYO Lojistik Programı
M.Serhat ÖZTÜRK
Masimpex Dış Ticaret A.Ş
Genel Müdürü
Mutlu ÇAPRAZ
Maltepe Üniversitesi
Uluslararası Lojistik Lisans Öğrencisi

Özet
Türk Lojistik sektörünün altında alt sektör olarak faaliyet gösteren Proje ve Ağır Nakliye taşımacılığı,
yük talebine bağlı olarak farklı hizmetleri gelişmiş iş süreçler ile sunmaktadır. Son yirmi yıl boyunca
İnşaat ve yol projelerinin yürütülmesi için gereken lojistik taşıma araç altyapısına yatırım yapan
firmalılarımız araç altyapısı ile beraber gereken teknik bilgi birikimini operasyonel beceri ile
birleştirerek gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Bu Çalışmamızın amacı sekiz
farklı firma ile yapılan saha çalışması ile elde edilen operasyon yönetimi süreçlerinin bu alanda
akademik ve sektörel çalışma yapmak isteyen akademisyen, sektör çalışanı ve öğrenciler ile
paylaşmaktır. Seçilen örnekler Genel nitelik arz eden en çok tercih edilen operasyon süreçlerini
kapsamaktadır. Proje ve Ağır Taşımacılığın içinde yer alan istisnai nitelikte veya tek seferi kapsayan
çok özel taşıma süreçlerini kapsamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proje Taşımacılığı, Ağır Taşıma, Operasyon Yönetimi, Lojistik
An Investıgatıon On Project And Operatıonal Management Processes Of Heavy Transportatıon
Abstract
The Project and Heavy Goods Transportation Operating as a sub-sector under The Turkish Logistics
Industry, Project and Heavy Transport transport offers different services with advanced business
processes depending on the load demand and over the last two decades, our companies have
invested in the logistics infrastructure required for the execution of construction and road projects,
combining the necessary technical knowledge, know-how with the vehicle infrastructure and
operational skills to reach the level that can compete with developed countries. The aim of this study
is to share the operations management processes obtained from field studies with eight different
companies with academicians, sector employees and students who want to do academic and sectoral
studies in this field. Selected examples cover the most preferred operational processes of general
nature. The Project and Heavy Goods Transport do not cover exceptional or very special transport
processes involving one time trip or expedition.
Keywords: Project Management, Heavy Transportation, Operation Management, Logistics
GİRİŞ
Globalleşme süreci ile birlikte Büyük yapı ve ulaşım projeleri ulusal boyutun çapını aşmış uluslararası
yeni iş alanları ve Kamu-Özel sektör ortak altyapı projelerinin artmasına neden olmuştur. Türk Lojistik
firmaları artan rekabete ve yüksek ilk kurulum maliyetlerin rağmen iç ve dış pazarda büyük proje ve
altyapı ihaleleri kazanmış ve küresel rekabette önemli bir noktaya gelinmiştir. Dünya ölçeğinde
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ticaretin gelişmesi İnşaat ve Ağır altyapı projelerinin yürütülmesi için gerekli olan Taşıma araçları,
Taşıma elleçleme ekipmanları ve bu ekipmanları kullanabilecek yetenek ve yeterlilikte personelin
geliştirilmesi ve Kamu ile olan münasebetlerinde yasal sınırların belirlenmesi Lojistiğin alt dalları
içinde yükseliş gösteren Proje ve Ağır Taşımacılık önemini artırmaktadır. Bu bildirimizin hedefi Ağır
Taşıma sektörüne yeni girecek olan personelin ihtiyaç duyacağı temel seviye Operasyon bilgisini
firmalar ile yapılan görüşmeler ve saha incelemesi ile bir araya getirerek paylaşma ve Ağır taşıma
sektörünün farkındalığını artırarak Operasyonel süreçlerin incelenecektir.
1. TAŞIMA OPERASYONUNA HAZIRLIK SÜREÇLERİ
Lojistik Sektöründe “proje taşımacılığı” ve “proje lojistiği” kavramlarının özel bir anlamı vardır. Proje
taşımacılığı, özellikle ağır, havaleli, hacimli, (fazla uzun, fazla geniş veya fazla yüksek) yani gabari dışı
eşyaların taşınmasında kullanılır. Bu tip eşyalar genellikle kamu/özel sektör fabrika, rafineri,
madencilik, enerji, inşaat vb. altyapı yatırımlarında gerekli olan malzemeler, cihazlar veya
donanımlardır. Proje lojistiği ise taşımacılık operasyonlarının yanında müşteriden gelen özellikli
dağıtım, depolama veya elleçleme gibi karmaşık lojistik operasyon ve görevlerini de kapsamaktadır.(
Erdal ve Görçün,2011).
Müşteri, lojistik işletmesinden sadece kendi işine özgü, kısaca terzi işi çözüm istemektedir ve proje
lojistiğinde her müşteriye farklı hizmet sunulmaktadır. Müşteri talepleri, taşınacak malzeme
özellikleri ve güzergâhlar farklıdır. Lojistik işletmesinin taşınacak malzemenin özelliklerini, montedemonte işlemlerini iyi anlaması ve hatta müşteriden ve gerek görülmesi halinde uzman görüşünden
yararlanması, takım çalışması gereklidir. Müşteri işletme ile sürekli işbirliği şarttır. (Görçün,2018).
Dünya üzerinde çeşitli sektörler de gabari ve istihab haddi çok özel boyutlara ulaşan yapıların,
cihazların taşınması, nakledilmesi, yerine yerleştirilmesi ve montajlanması gibi işlemlerini lojistik ve
mühendislik bilim dallarından faydalanarak gerçekleştiren organizasyon türüdür. Proje taşımacılığı
ebat olarak büyük yüklerin taşınması nedeni ile taşıma esnasında ne kadar hayret verici bir olay
olduğunu ve bu taşıma esnasında ortaya çıkan heybetli görünüm nedeni ile çoğu insanı kendine
hayran bıraktığını söyleyebiliriz. Lakin taşıma operasyonundan önce ki aşamalar da en az yükün
taşınması gibi meşakatli bir süreçtir.
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Proje Taşımacılığında Temel Operasyonel Süreçler aşağıda tablo ile gösterilmiştir.( Görçün,2018).

Tablo 1. Proje Taşımacılığında Operasyon Hazırlık Süreçleri

Hazırlık Aşaması

Gerçekleştirilmesi planlanan proje için gerekli hazırlıkların
yapılması ve Teklif verilmesi.
Operasyonda kullanılacak araçların türü, araçların sayısı,
yükleme-boşaltma

Analiz

sorumlulukları

ile

gibi
bu

operasyon
tür

süreçlerinde

operasyonlarda

tarafların
kullanılacak

ekipmanların ne şekilde tedarik edileceği gibi detayların
belirlenmesi analiz aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tasarım

Proje lojistiğine ilişkin operasyonun ana hatlarının belirlenmesi
ve tasarımlanması bu süreçte söz konusu olmaktadır.
Proje detaylı bir biçimde planlanmaktadır. Bu süreçte,

Planlama

operasyonun gerçekleşeceği güzergâh belirlenirken, standart
dışı taşımalar olduğu İçin, gerekli yol geçiş izinleri alınarak,
ekipmanlar ve kafileye eskort edecek araçlar hazırlanmaktadır.

Proje ve ağır nakliye organizasyonunda teklif süreci genelde yükünün taşınmasını isteyen firmanın
taşımayı gerçekleştirecek firma ile temasa girerek başlar. Karşılıklı iletişimin kurulması akabinde
taşınması istenilen yükün teknik çizimleri(Hacim ve ağırlık bilgileri dahil.), hangi noktadan hangi
noktaya taşınması istenildiği ve hangi tarih aralıklarında operasyonun gerçekleşmesi gerektiği gibi
bilgiler aktırılarak ön teklif sunulur.
Taşıyıcı firmaya verilen bilgiler doğrultusunda fizibilite çalışması gerçekleştirilir. Taşıyıcı firmanın
operasyon bölümünde bulunan yetkili şefler tarafından fizibilite çalışması sırasında öncelikle
Herhangi bir harita programından yararlanılarak mümkün olduğunca insan yerleşkelerinden uzak
konumlardan geçmesi planlanan bir güzergâh oluşturulur. Bu güzergâhın oluşturulmasından sonra
taşıma operasyonunda kullanılacak araçların tespiti gerçekleştirilir. Yükü taşıyacak dorse belirlenirken
overload, tilting ve Radius gibi mühendislik bilgilerin gerekli olduğu ince hesapların yapıldığı bir
programdan yararlanılarak yükün tonajına göre kaç axe line kullanılarak taşıma işleminin
gerçekleşeceği ve yine aynı şekilde yükün tonajına ve kaç axe line kullanılacağı belirlendikten sonra
kaç adet çekici veyahut kullanılacaksa kendinden tahrik modüler taşıyıcı için gerekli olacak power
pack unity adını verdiğimiz cihaz kullanılacağı belirlenir. Araç tespiti gerçekleştirilirken Sektörün bir
diğer zorluğu gün yüzüne çıkmaktadır. Her ne kadar temelinde basit bir lojistik operasyonu olarak
gözüken bu operasyonun, yapılan her taşıma için kullanılacak araçların bazen sadece o operasyona
özel üretilmesi gerektiğini bu durumun ise maliyet artışını neden olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bazı
özellikli yüklerin inşa edilmeden önce taşıma planlarının yapıldığı ve bu süreç doğrultusunda yapılacak
en ufak bir yanlış hesaplamanın geri dönüşümü olmayacağından dolayı son derece ciddiyet ve
yoğunlaşma isteyen bir sektördür. (Hall,1993)
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Fizibilite Çalışma: Taşıyıcı firmaya verilen bilgiler doğrultusunda fizibilite çalışması gerçekleştirilir.
Taşıyıcı firmanın operasyon bölümünde bulunan yetkili şefler tarafından fizibilite çalışması sırasında
öncelikle Herhangi bir harita programından yararlanılarak mümkün olduğunca insan yerleşkelerinden
uzak konumlardan geçmesi planlanan bir güzergâh oluşturulur. Güzergâhın ve araç tespiti yapıldıktan
sonra taşıma işlemi ile görevli aracın yük ile birlikte axe line başı düşen tonaj ve güzergâh bilgileri
verilerek bir üçüncü firmaya güzergâh üzerinde bulunan köprülerin taşıma operasyonuna elverişli
olup olmadığı belirlenmesi için köprü tahkik raporu istenir. Bu raporda ise operasyona uygun
olmayan köprülerin durumu belirtilir ve işleme tabi tutulacaksa işlem ücreti belirtilir.
Taşıma operasyonlarını gerçekleştirmiş operasyon şefleri veya formen dediğimiz firma çalışanları
taşıma operasyonunun gerçekleşeceği güzergâhı baştan sona yerinde inceleyerek taşınacak yükün
nerede ne tarz engeller ile karşılaşabileceği hakkında tespitte bulunur ve güzergâhtaki kritik engel
teşkil eden noktaları harita üzerinden işaretleyip engel teşkil eden unsurları yerinde fotoğraflamak ile
görevlendirilir. Elde edinilen bu bilgilerin akabinde taşıyıcı firma tespit edilen engelleri belirten rota
etüdü adı verilen bir rapor hazırlar. Bu raporda ise karşılaşabilecek engellerin fotoğrafları, kod
numaraları, bölgesi, güzergâhın kaçıncı kilometresinde bulunduğu gibi bilgiler ve engellerin nasıl
pasifize edileceği hangi işlemlerin uygulanacağı gibi bilgiler yer almaktadır. Route sourvey raporunun
yanında pazarlama bölümünde ihtiyaç duyacağı engeller listesi hazırlanır. Excel formatında hazırlanan
listede kaç tane kritik nokta yer aldığı ve bu noktalarda hangi işlemlerin yapılacağı ve yine route
sourvey raporunda olduğu gibi güzergâhın kaçıncı kilometresinde olduğu bilgileri yer alır ve akabinde
oluşan tabloda ki unsurların maliyetleri pazarlama bölümünden hesaplanarak teklif sunulması amacı
ile operasyon bölümünde bildirilir.
Pazarlama bölümü ile endeksli bir şekilde çalışan operasyon bölümü fiyatlandırma yaparken şu
konulara önemle dikkat etmektedir; yapılacaksa By-pass yol, personelin günlük yevmiyesi ve
harcerahı, personelin temel ihtiyaçları(yemek, içme vb.), araçların yakıtı ve yıpranma payı ücretleri,
köprü tahkik raporuna göre güçlendirilmesi gereken köprülerin ücretleri, kullanılacaksa panel köprü,
güzergâhtaki yolun derecesine göre ihtiyaç duyulabilecek ekstra çekici sayısı, taşımaya engel teşkil
edici unsurların demontaj ve montaj masrafları vb.
Karşı teklif işlemlerininim başlaması için gerekli döküman hazırlığı ve fiyatlandırma işlemlerinin
tamamlanması ile taşıyıcı firmanın operasyon ve pazarlama bölümlerinden yetkililer oluşturdukları
teklifi iletmek, sunum ve istişare de bulunmak üzere talepte bulunan firmayı ziyarete gönderilir. Bu
sunum şirket için kritik bir öneme sahiptir zira bahsi geçen dokümanların hazırlanması gibi işlemlerin
güzergâha göre 25-30 güne varan bir zaman dilimi aldığından dolayı şirket için boşa zaman kaybı
oluştura bilir akabinde yine maliyetlerde artışa neden olabilir. Bu nedenle talepte bulunan firmanın
karşı teklifi reddetmesi demek taşıyıcı firmanın uzun bir zaman diliminde, zorluk oranı yüksek ve
yoğun uğraşlar neticesinde hazırladığı bu raporun boşa gitmesine neden olmaktadır. Tabiki bu
raporda hazırlanan bazı güzergâhlar ileride teklifi gelebilecek yeni operasyonlarda kullanılsa bile daha
önceden hazırlanan rapordaki bilgiler güncelliğini yitirdiğinden dolayı pek kullanışlı olduğu
söylenemez. Sektörün bu denli zor olduğu ve ortalama bir aylık bir emeğin bir çırpıda boşa
gitmesinde sektörün zorluklarına örnek verebiliriz.
Karşı teklifin onaylanması ve iş bu sözleşmenin düzenlenmesi de büyük önem arz etmektedir. Karşı
firmaya teklifi sunmadan önce hazırlanan sözleşmede iki firmanında çıkarları doğrultusunda verilecek
ve alınacak hizmetlerin en sade bir dille yalın bir şekilde madde madde yazılması gerekmektedir.
Nitekim hizmetini vermediğiniz bir maddenin iş bu sözleşmesinde yer alması mecburi olarak bu
taahhütlünüzü yerine getirmek zorunda olduğun gösterir keza aynı şekilde hizmetini almak istediğiniz
lakin sözleşmede yer almayan bir durum söz konusu ise tüketici mahkemeleri size çare olamayacaktır.
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2. OPERASYON İÇİN UYGUN ARACIN BELİRLENMESİ
Proje taşımacılığının üç temel kuralı; “sağlık, güvenlik-emniyet ve çevreyle (health, safety,
environment - HSE) ilgili kurallara uyumdur”. Sürücülerin bu kurallara uygun hareket etmeleri, baret,
iş gözlüğü, iş eldiveni ve çelik burunlu ayakkabıları yanlarında bulundurmaları ve uygun eğitimleri
tamamlamaları gerekmektedir.
Karayolu ile gerçekleştirilen taşımalarda “kırkayak” diye tabir edilen dört dingilli araçlar
kullanılmaktadır. Bu araçlar; 6X4, 6X6, 8X4, 8X6, 8X8, 10X4, 10X6 ve 10X10 gibi birçok seçenek
bulunmaktadır. Ülkemizde en çok 6X4 çekici tipi kullanılmaktadır. Kırkayak sınıfı yüksek kapasiteli
araçlar proje taşımacılığında birçok avantaja sahiptir. Bu tip araçların aksları, motorları, şanzımanı ve
fren sistemleri gibi birçok özelliği kendilerine özgü tasarlanmıştır. 8X4 çekici ile taşınması gereken
eşya maliyeti düşürme amacıyla 6X4 gibi düşük kapasiteli araçlarla taşınmaktadır. Ancak eşyaya
uygun olmayan araç seçimi büyük sakınca yaratabilmektedir.

Şekil:1 Ağır Yük Taşımacılığında Kullanılan Havuzlu Low-Bed Araçlar.
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Şekil 2. Sekiz Akslı Modüler Treyler.
Proje Lojistiğinde Yardımcı Ekipmanlar
-

Vinçler

-

Kaydırma ve kriko sistemleri

-

Taşıyıcı ve yük yayıcı kirişler

-

Döner tablolar

-

Çelik destekler

-

Tahta takozlar

-

Halatlar

Operasyon da kullanılacak araçlar ve hazırlanması; Çoğu zaman büyük çaplı operasyonlarda
birden fazla dorse ve çekici araç kullanılır. Bu araçların operasyonun yapılacağı yere taşımasında
emek isteyen önemli hususlardan birisidir. Daha önceden belirlenen hidrolik dorse, kendinden tahrikli
modüler taşıyıcılar gibi araçlar yine operasyonda kullanılacak başka dorseler üzerine yüklenerek
taşıma operasyonuna hazırlanır. Bunlara ek olarak eğer güzergâh üzerindeki köprüler güçsüz ise panel
köprüler adını verdiğimiz köprülerin üzerine yük bindirmeden köşelerine basınç uygulayarak güvenli
geçiş sağlayan cihazlarda araçlara yüklenmektedir. Bu yüklemelerin ardından operasyonda
kullanılacak alet ve edevatların bulunduğu envanter sandığı hazırlanır. Bu sandığın içerisinde kaynak
cihazı, anahtar takımları, alyan takımları, çekic, balyoz, matkap ve hilti gibi montaj ve demontaj
aletleri, yangın söndürücü tüp personellerin kullanacağı baret, yelek ve koruyucu ayakkabı, ilk yardım
kutusu, iletişimi sağlamak için yeterli miktarda telsiz, taşıma operasyonu birden fazla iş günü sürer ise
işçilerin kamp malzemeleri ve benzeri gibi eşyalar da envanterde yer alır.
Hazırlanan bu sandıkta gönderilmek üzere sal kasa dediğimiz araca yüklenerek nakliyeye hazır hale
getirilir.
Bütün ihtiyaçların ve araç gereçlerin hazır halde yüklenme işlemi tamamlandıktan sonra ve
operasyonu gerçekleştirilecek uygun personellerin belirlenmesinden sonra yola çıkmadan önce
gerekli evraklar hazırlanır. Eğer yurt dışı taşıma operasyonu ise operasyonda çalışacak tüm
personellerin pasaportları kontrol edilir. Araçlar için Dozvola, Atr, çeki listesi, Tır karnesi ve Adr
belgesi gibi temel ihtiyaç duyulacak belgeler hazırlanır ve ilgili kurumlara teslim edilir.
Bütün bu işlemlerin sona ermesinden sonra hazırlanan araçlar personeller ile birlikte yükü teslim
almak üzere yola çıkar.
3.PROJE VE AĞIR TAŞIMA SÜRECİNDE HAREKETLİ TAŞIMA AŞAMALARI
Yükün teslim alınması ve operasyona başlama; Nihayet yükün teslim almak üzere yola çıkan ekip varış
noktasına ulaştıktan sonra bir başka zor bir sürece girer. Lashing (Bir yükün halat, kayış ve zincirler
vasıtası ile araca sabitlenmesi.) ve taşınacak ürünün taşıyıcı dorse üzerinde mühendisler ve teknik
çizim de yer alan personeller tarafından belirlenen basar adı verilen noktalara gelecek şekilde
sabitlenme işlemine başlanır. Her ne kadar basit bir işlem gözükse de yanlış bağlanacak bir halatın
veyahut yükün dorseye temas ettiği basar noktalarında verilen toleransın dışına çıkılması gibi
durumlar ciddi sonuçlar doğuracağından yükleme işlemi son derece titizlik ile yapılması gereklidir.
Yükleme ve lashing gibi işlemler tamamlandıktan sonra yük yola çıkmak için hazır halde bulunur.
Daha önceden operasyonun gerçekleşeceği güzergâhın bulunduğu ülkelerin kara yolları biriminden
operasyon için gerekli izinlerin alınması ve devlete ait takviye emniyet araçları (Trafik polisi vb.)
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sahaya girmeleri beklenir. Ayrıca yükün önünde ve arkasında yükün taşınması sırasında trafikteki
vatandaşların güvenliğini ve yükünü güvenliğini sağlamak amacı ile taşıyıcı firmaya ait koruma aracı
araçlar bulunur. Bu araçlar sinyal ve megafon aracılığı ile trafiğe yön vererek operasyonun güvenli bir
şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadırlar.
Bütün hazırlık işlemlerinin bitiminden sonra yük varış noktasına ulaşmak amacı ile harekete geçer.
Çok meşakkatli olan bu süreç yükün ağırlığına ve güzergâhın uzunluğuna göre kimi operasyonlar 1
gün kimi operasyonlar aylarca vakit sürmektedir. Ortalama 2000 kilometrelik bir taşıma güzergâhı
yaklaşık 2 ay gibi bir sürede geçilir. Bu süreçte ortalama 400 ile 600 arası engel teşkil eden unsurlar
sökülür ve yükün geçişinden sonra yerine geri yerleştirilir. Çoğu zaman engel teşkil eden unsurlar bir
sokak lambası, trafik ışığı olsa da bazen ağaçlar da engel teşkil eden bir unsur olmaktadır. Bu gibi
durumlarda ise çoğu firma ağaçların taşınma maliyetinin yüksek olmasından dolayı direk ağaçları
kesmek ile çözüm sağlamaktadırlar.
Güzergâh boyunca daha önceden belirlenen engeller tek tek aşılır fakat daha önceden fizibilite
çalışması sırasında zaten taşıyıcı firmanın operasyon şefler tarafından dolaşılan bu güzergâhın
üzerinden zaman geçmesi nedeni ile farklı engellerin ortaya çıkması söz konusu olabilir bu gibi
durumlara hazırlıklı olmak taşıyıcı firmanın görev inisiyatiflerinden birisidir.
Bunlara ek olarak firma güzergâh üzerinde bulunan by-pass adı verdiğimiz yol kesme ve yeni yol
yapımı işlemine yükün hareketi ile başlar bu sayede yük by-pass yola geldiğinde geçişi için her şeyin
hazır hale gelmesi sağlanmaktadır. By-pass yol hizmeti ise hem firma bünyesinde hem de üçüncül
farkı bir firmaya yaptırılabilir. Bu işlemde ana yolun alt yapısının taşımaya elverişli olmaması, taşımayı
gerçekleştirecek cihazların manevra kabiliyetlerinin yetersiz olması nedeni ile ya da meskun mahal
içerisinde yapılacak bir taşımanın şehir trafiğine zarar vereceğinden ötürü by-pass yol dediğimiz yeni
ve geçici bir yol yapılması zorunludur. Her ne kadar yükü taşıyan cihaza göre 5 ile 15 km/saat hızla
yavaşça hareket etse de firma bu tarz işlemleri daha önceden hazırlamak zorundadır. Ayrıca daha
önceden belirlenmiş olan taşıma için elverişli olmayan köprülerin veya güzergah üzerinde geçilmesi
gereken fakat köprü bulunmayan yol seviyesinden aşağıda kalan bölümler ve nehir dere gibi akarsu
yatağından geçiş işlemi için köprü yapılır yada panel köprüler vasıtası ile var olan köprünün üzerinden
köprüye temas etmeden geçiş sağlanmaktadır.
Karşılaşabilecek engeller; Proje taşımacılığı ve ağır yük mühendisliği başlı başınca hayret uyandıracak
heybetli bir operasyon olduğu için çoğu insan operasyonu yerinde izlemek ister hatta buna yerel
emniyet güçlerini de dâhil ettiğimiz zaman işler bazen bunaltıcı raddelere ulaşmaktadır. Operasyon
sırasında operasyondan haberdar olmayan bir emniyet yetkilisi operasyonu durdurabilir ve taşımanın
aksamasına neden olabilir ayrıca güzergah üzerindeki bulunan bölge halkı operasyonu yerinde
izleyebilmek daha yakından görmek için koruma aracı araç ve taşınan yükün arasına girerek hem can
güvenliğini hem de operasyon güvenliğini sıkıntıya sokmaktadır. Taşıma esnasında yaşanacak bir diğer
zorluk ise ava koşullarıdır aşırı yağışlı yağmur ile birlikte zaten üzerinde yükün ağırlığı bulunan yola
hasar verebilir akabinde yükün devrilmesine neden olabilmektedir. Bu tarz engeller ile karşılaşmak
operasyonun durmasına neden olacağı için teslimat takvimi ilerleyecektir dolayısı ile şirkete ekstra
maliyet oluşturabilir. Bu gibi durumlar ise sektörde gayet normaldir çözümü ise teklif sürecinde
oluşturulan sözleşme de ki teslim tarihine tolerans tanınması için madde koyulması gerekmektedir.
3.PROJE VE AĞIR TAŞIMA SÜRECİNDE YÜKÜN TESLİMATI
Yükün teslimatı; Yük sağ salim yolculuk sürecini atlattıktan sonra teslimat sürecine geçilir. Daha önce
firmalar arasında yapılan iş bu sözleşme de ki maddeler arasında ürünün teslimatının nasıl
gerçekleşeceği beyan edilmiş olması gereklidir.
Çoğu zaman teslimatı yapılacak yükün montajlanması gibi işlemler de gerçekleştirilir. Yerine
montajlanma işlemi ise daha önceden iki firma arasında düzenlenen sözleşmede yer alması
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zorunludur. Bu montaj süreci boyunca gantry, strandjack ve vinç gibi kaldırmaya yarayan cihazlar
kullanılır. Bu cihazlarında teslimat noktasına taşınması ve yine teslimat takvimine uygun hareket
etmesi gerekmektedir.
Yükün teslimat noktasına dorseler üzerinde varması ile birlikte teslimat bölgesinde hummalı bir
çalışma başlar. Bu çalışmayı ikiye ayırabiliriz; birincisi yükün taşıma aparatı olarak kullandığımız saddle
dediğimiz ağırlık noktalarını basar adı verdiğimiz daha önceden teslimat yerinde hazırlanan noktalar
arasına yükün yüklü olduğu dorselerin girmesi ile birlikte yerleştirilme işlemidir. Bu işlemde dorse
üzerinde yük ile iki basar arasına girerek, ağır nakliye sektöründe kullanılan dorselerin tipik özelliği
olan yükselip alçalma yeteneği ile üzerindeki yükün saddle dediğimiz noktalarını, alçalma işlemi
yaparak ağırlığı basar adı verdiğimiz noktalara aktarması ile gerçekleşir. İkinci teslimat seçeneği ise
yükün montajlanmasıdır. Bu işlem genelde sanayi tipi araçların taşınmasında kullanılır örneğin bir
otoklav cihazını ele alalım; yük teslimat noktasına getirilmeden önce montajlama işleminde yükü
kaldırabilmek amacı ile daha önceden belirlenmiş gantry, strandjack veya duruma göre paletli vinç
sistemleri kurulumu gerçekleşir. Teslimi ve montajlanması gerçekleşecek yükün montaj sahasına
getirilmesi ile sistemler harekete geçer. Dorse üzerindeki yükün ağırlık noktalarından kaldırılarak
yükün ağırlığı belirlenen sisteme geçer. Bu kaldırma sistemlerinin hareket kabiliyeti doğrultusunda
yük montajlanması gereken noktaya milimetrik olarak yerleştirilir.
Teslimat süreci tamamlandıktan sonra ise müşteri ilişkileri açısından talepte bulunan firma ile yapılan
operasyon hakkında istişare de bulunulur bu sayede firmanın hem güvenilirliği hem işinin ehli bir
yapıya sahip olduğu hem de müşteri memnuniyetini önem verdiğinin vurgusu yapılır.
SONUÇ
Türk Ekonomisi için gerekli olan Ağır sanayi ve alt yapı inşaasının gerçekleşmesi için Ağır Taşıma ve
Proje operasyonları zorunludur. Bunun için gereken işgücününü yetiştirilmesi adına operasyon
süreçlerinin bilinmesi ve öğretilmesi sektörün gelişmesi için şarttır.
Bu bildirinin amacı sektörün sekiz önemli firmasının Proje ve Ağır taşıma operasyon süreçlerini genel
olarak uyumlandırıp sektör ve akademik hayata kazandırmaktır.
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Küresel Finansal Krizlerinin Türk Bankacılık Sektöründeki Risklere Yansımaları

Dr. Tülay AKBULAK

Özet
Geçmişten günümüze kriz kelimesi Yunanca ‘krisis’ kelimesinden türetilerek farklı bilim alanlarında
karşılık bulmuş ve kullanıldığı her alanda içinde bulunulan olumsuzluğu, negatif yönlü ani değişmeleri
ve buhranı temsil etmiştir. Bir durumun kriz olarak değerlendirilebilmesi için gereken nedenlerin
başında, olayın aniden ortaya çıkması, daha öncesinde tahmin edilmesinin mümkün olmaması, kişileri
ve kurumları olumsuz etkilemesi gerekir.
Finans sektöründe yaşanan krizlerin ortaya çıkış nedenlerine bağlı olarak, dış borç krizleri, sistematik
finansal krizler, bankacılık krizleri ve para krizleri gibi dört grupta toplayabiliriz. 1980 yılı sonrası
yoğunlaşan finansal krizlerin, finansal riskleri etkilememesi mümkün değildir. Finansal riski, tek yönlü
tanımladığımızda bankacılık sektöründe beklenen getirilerdeki (olumsuz yönde) sapma ihtimali olarak
tanımlayabiliriz. Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulaması Komitesi (Basel) finansal riskleri üç
ana grup altında toplamıştır. Bunlar; piyasa riski, kredi riski ve son olarak da operasyonel risklerdir.
Bankalar topladıkları mevduatları kredi olarak ihtiyaç sahiplerine kullandırmaktadırlar. Kullandırdıkları
kredilerin bir kısmının veya tamamının tahsil edilememesi durumunda oluşan riske kredi riski
denilmektedir. Kredi risklerinin yanında bankaların; faiz riski, hisse senedi pozisyon riski, döviz kuru
riski ve emtia riskini, piyasa riski adı altında toplayabiliriz. Operasyonel risklerini ise; yönetim riski, iş
riski, personel riski ve teknoloji riski olarak gruplayabiliriz.
Gelişmiş ülkelerde yaşanan finansal krizlerin gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki açtığı finansal
yaralar çok daha büyük olabilir. Uzun vadeli kredi risklerinin finansal istikrarı olmayan ülkelerde kısa
vadeli kredilere oranla daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Finansal krizlerin bankaların faaliyetlerini
devam ettirebilmeleri için aldıkları riskler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bankalar duruma
uygun stratejiler belirleyip, bunları etkin olarak uygulayabilmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler; Finansal Krizler, Küresel Finansal Krizler, Finansal Riskler, Bankacılık.
Reflections of Global Financial Crisis on Risks in Turkish Banking Sector
Abstract
The word crisis from the past to the present day is derived from the Greek word “krisis” derived from
the word in different areas of science and represented the negativity in each field, negative
directional changes and depression. One of the reasons why a situation can be evaluated as a crisis is
that it should occur suddenly, it cannot be predicted before, and it should affect people and
institutions negatively.
The reasons for the emergence of crises in the financial sector can be grouped into four: foreign
debt crisis, systematic financial crisis, banking crisis and money crisis.
The financial crises intensifying after 1980 affects financial risks. Financial risk can be defined briefly
as the probability of deviation in the expected returns (negative) in the banking sector. The
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Regulatory and Supervision Implementation Committee (Basel) grouped financial risks under three
main groups: Market Risk, Credit Risk and Operational Risks. Banks make available deposits for those
who need loans. If part or all of the loans granted cannot be collected, this risk is called credit risk. In
addition to credit risks, market risks can be gathered banks' interest risk, stock position risk,
exchange rate risk and commodity risk. Last but not least, operational risks grouped management
risk, business risk, personnel risk and technology risk.
Financial crises in developed countries can be much harmful than the developing countries’ crisis. It
can be stated that long-term credit risks are higher in countries without financial stability compared
to short-term credits. In order to mitigate the negative effects of financial crises on the risks taken
by banks to sustain their operations, banks need to be able to identify appropriate strategies and
implement them effectively.
Keywords: Financial Crises, Global Financial Crises, Financial Risks, Banking.

GİRİŞ
Ekonomik anlamda krizi, büyüklüğü ve etki alanı (maddi ve /veya manevi ) önceden öngörülemeyen,
devletlerin ve işletmelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen, günlük yönetim kararlarının
dışında olağanüstü kararların alınmasını gerektiren durumlar olarak tanımlayabiliriz. (Turgut, 20062007: 35) 1990’lı yıllardan sonra literatürde yaygın olarak kullanılmaya başlayan finansal krizlerin,
nedenlerini genel olarak sıraladığımızda; reel sektör ile mali sektör arasındaki uyumsuzluğun artması,
sermaye akımındaki hızlı yer değiştirmeler, tasarruflarda veya tüketimlerde aşırıya kaçılması, reel
döviz kuru sorunları, yetersiz likidite ve/veya likidite bolluğu, bütçe açıklarındaki hızlı artış, yabancı
finansmanla borçlanmaların kısa vadeli oluşu, altyapı ve denetim mevzuatlarındaki eksiklikler, petrol
ve gaz ürün fiyatlarındaki ani değişiklikler, vergi gelir dengelerindeki bozulmalar ile finansal
kurumların bilançolarındaki bozulmaları gösterebiliriz. (Delice, 2003: 67)
Finansal krizlerin ekonomideki etkilerinin süresi ve derinliğinde bankaların ve diğer finansal
kuruluşların güçlü sermaye yapıları önem arz etmektedir. Başarısız finansal kuruluşların piyasada
faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına yapılan destek düzenlemelerine sınır getirilmesi, Merkez
bankasının bağımsızlığının sağlanabilmesi, yabancı bankaların ülkeye gelmesi veya diğer yerli
bankalarla yapılacak ortaklıklar, kamu maliye politikalarında sağlanacak disiplin, uygulanan para
politikalarındaki başarı krizin etkilerinin düşürülmesinde etkili olabilir. Alınacak önlemler ve
uygulanacak politikalar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, dünyada krizin etkilerinin azaltılabilmesi
için benzer maliye, para ve finansman politikaları uygulanmaktadır. (Durmuş, 2010: 45).
Çalışmanın amacı, küresel finansal krizlerin ekonominin lokomotifi bankaların yüklenmek zorunda
kaldıkları riskler üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Öncelikle ekonomilerde yaşanan finansal
krizlerin içerikleri ve çeşitleri ele alınacaktır. Daha sonra 1970 yılı sonrası dünyada ve ülkemizde
yaşanan finansal krizler ele alınmıştır. Devamında ise bankaların faaliyetlerini gösterirken yüklenmek
zorunda oldukları risklere değinilerek küresel finansal krizlerin bu riskleri üzerindeki etkileri
anlatılmıştır.
1. Finansal Krizler ve Çeşitleri
Küresel finansal krizlerin hasarları benzerlik gösterse de krizlerin ortaya çıktığı dönem, ülkeleri ve
içerikleri farklılık gösterebilir. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’nin ilk ekonomik krizi olan 1929
dünya ekonomik krizinin neden olduğu buhran ile daha sonraki yıllarda yaşanan küresel finansal
krizlerin nedenleri birbirinden farklılık göstermektedir.
Küresel finansal krizleri; dış borç krizleri, sistematik finansal krizler, bankacılık krizleri ve para krizleri
gibi dört grupta toplayabiliriz.
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Dış Borç Krizleri; Bir ülkenin vadesi gelen özel ve/veya kamu kesimine ait dış borçlarının tamamını
veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesi durumudur. Burada dikkat edilmesi gereken konu bu
borcun ödenmemesinin geçerli gerekçesi olup olmadığına bakılmadan sadece borçlu ülkenin borcu
ödeyemeyeceğini beyan etmesinin yeterli olmasıdır. Bu durumda borç yeniden yapılandırılabilir veya
ötelenebilir. Alacaklı tarafların ülkenin gelecekle ilgili ödeme sıkıntısını görüp, yeni kredi kullanımını
durdurarak ve vadesi gelmeyen alacaklarını da tahsil etmek istemesiyle ticaret normal seyrinden kriz
haline dönüşebilir. (Delice, 2003: 61)Kriz kamu sektöründe yaşanıyorsa özel sektör daha çok
etkilenebilir ve krizin para krizine dönüşmesi kaçınılmaz olabilir.

Sistematik Finansal Krizler; Genelde ülkelerin makroekonomik dengelerinin bozulmasıyla ortaya
çıkan ve finansal sistemin işlevlerini yerine getirmesini engelleyen krizlerdir. (Tekinşen, 2002: 73)
Sistematik krizler içinde bankacılık ve para krizleri de yer alır ama her bankacılık ve para krizi
sistematik kriz olarak yorumlanmayabilir.
Bankacılık Krizleri; Para krizlerinden daha fazla ekonomiye hasar veren bankacılık krizlerinin
temelinde güven sorunu yatmaktadır. Tasarruf sahiplerinin yaşadığı güven kaybı ile bankalardaki
mevduatlarını toplu olarak çekmek istemeleri ve bunu bankaların karşılayamaması krizin ana
nedenleri arasındadır. Finans sektöründe görevlerini yerine getiremeyen bankalar iflasa
sürüklenebilir. Bu durum kredi arzlarının düşüşüne, yatırımların azalmasına ve tüketimin kısılmasına
olumsuz etki yapabilmektedir. (Çinko ve Ak, 2009: 68)
Para Krizleri; 1990 yıllardan sonra görülen para krizleri daha çok gelişmekte olan ülkelerde etkisini
göstermiştir. Para krizlerinin birinci nedeni, ülkeye giren hızlı yabancı sermayenin sonrasında yine
hızla çıkmasıyla bozulan ekonomik dengelerdir. Hızlı çıkışın ülke döviz rezervleri ile kompanse
edilememesi, kısa vadeli alınan dış borçların yüksekliği, döviz kurlarındaki aşırı yükselme, cari hesap
açığındaki artış, spekülatif saldırıların devalüasyonla sonuçlanması ve sabit kur sisteminden çıkılarak
alternatif kur sistemi arayışı diğer nedenler olarak gösterilebilir. (Arı ve Özkeskin, 2016: 46)
Kısaca para krizini, yabancı sermayenin hızlı hareketliliği ve kurlardaki ani değişiklik olarak
tanımlayabiliriz.

2. 1970 Yılı Sonrası Küresel Krizler
Küreselleşmenin olumsuz sonucu olarak dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen ekonomik
kriz, birbiri ile ilişkisi bütünleşmiş mali piyasalar nedeniyle, dünyanın diğer ülkelerinde de hızla
hissedilmektedir. Bunun genel nedeni olarak; sermayenin hızlı ve belirsiz hareketleri ile piyasalardaki
kırılganlık seviyesinin yüksekliğini gösterebiliriz.
1929 Dünya Buhranından sonra 1960 yılların sonuna kadar dünya genelinde çok büyük çaplı bir
ekonomik kriz yaşanmamıştır. Fakat 1970’li yıllara gelindiğinde kapitalizminde etkisiyle dünya
yeniden finansal krizlerin etkisi altına girmeye başladı. Son kırk yıl dünya ekonomik krizlerine
baktığımızda;

1980 - Arjantin Krizi; 1.Dünya Savaşından sonra ekonomik istikrarı bir türlü yakalayamayan
Arjantin’in en büyük iki sorunundan birincisi ekonomisinin yabancı sermayeye bağımlılığının yüksek
oluşu, ikincisi de dış piyasada ürünlerinin savaş öncesi dönem kadar ilgi görmemesiyle dış ticaret
dengesinin bozulması diyebiliriz. 1976’da askeri hükümetin yeniden iktidara gelmesi enflasyonu
arttırmış ve ulusal paranın değerinde hızlı düşüşe neden olmuştur. 1976-1981 yıllarında bit kur
sisteminden, alternatif kur politikası olan Tablita sistemine geçilmesi, yaşanan Falkland Savaşı ve
Meksika'daki borç krizi tüm Latin Amerika’yı etkilediği gibi Arjantin’i de olumsuz yönde etkilemiştir.
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Birbiri ardına yaşanan devalüasyonlar ve bir türlü çözüm bulunamayan bütçe açıkları sonucu
enflasyon oranları üç yılda %672 seviyesine fırlamıştır. (Ergün, 2010: 12)
Arjantin’in kredi notunun düşmesi, ülkedeki yabancı bankaların sistemden çıkması, ekonomik
belirsizlikler, güven kayıpları en çok bankacılık sistemini etkilemiştir. Çünkü tüm bu olumsuzluklar
nedeniyle kullandırılan kredilerin geri dönüşlerinde gecikmeler yaşanması ve arka arkaya yaşanan
devalüasyonlar nedeniyle de kambiyo zararlarında hızlı artışlar meydana gelmiştir. Güven kayıpları
bankaların mevduat toplamasında ve dış kaynak edinimlerinde de ciddi sorunlara neden olmuştur.
Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Arjantin bankacılık sistemi finansal risklerin büyük bir
bölümünü üstlenmiş durumdadır. Buna rağmen hükümet tarafından uygulanan yanlış politikaların
hedefi haline gelmiştir. (Evirgen, 2004)
Sonuç olarak; yapılan istikrar planlarının uygulamalarında yaşanan gevşeklik ve yanlışlar sonucu
istenilen başarıya ulaşılamamış ve Arjantin ekonomi politikasında istikrarı yakalayamamıştır. 2003
yılında IMF’ye vadesi gelmiş yaklaşık 3 milyar dolarlık borcunu ödemeyeceğini bildirmiştir.

1981 - Şili ve Uruguay Krizi; 1970’li yıllarda Şili, Uruguay ve Arjantinde serbestleşme kararı alınmıştı.
Bu kararın sonucunda; bankalar döviz tevdiat hesabı açabilecekler, kamu bankaları özelleşecek, yurt
içi ve yabancı bankaların finansal sisteme girişte yaşadıkları sınırlandırmalar kaldırılacaktı. Bu dönem
üç ülkede de enflasyon oranları oldukça yüksekti. Şili’de bu kararlar uygulanırken enflasyon %600
civarından %20’ye düşmüştür. Enflasyonun bu kadar hızlı düşmesi karşısında reel faiz oranları da aşırı
yüksek düzeye ulaşmıştır. Uruguay ve Arjantin’de ise enflasyon oranları yüksek seviyede kalmaya
devam etmiştir. Yurt dışı ile yurt içindeki faiz oranları arasındaki farkın yüksekliği ülkelere yüksek
miktarda yabancı sermaye girmesine neden olmuştur. Kontrolsüz bu giriş ekonomik dengelerin
bozulmasına ve ülkelerin devalüasyona gitmelerine neden olmuştur. Reel faiz oranlarındaki yüksek
seyir birçok bankanın iflasına neden olmuştur. İflasa sürüklenen finans kurumlarını kurtarmak da
ülkeleri mali açıdan krize sürüklemiştir. (Öztürk ve Kuşçu, 2011: 17)

1991 - Finlandiya ve İsveç Krizi; Tüm dünya ülkeleri gibi İsveç ve Finlandiya da küresel finansal
krizlerden etkilenmişlerdir. İsveç krizinin türü bir bankacılık krizidir. Aslında bu tarihe kadar İsveç’de
krizin gelişi öngörülememiştir. Hatta işsizlik oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde
seyretmekteydi. Tüm Avrupada yaşanan kur krizi İsveçde yaşanan bankacılık krizi ile aynı zamana
denk gelmiştir. Bankaların dışında yoğun rekabet halinde bulunan finans şirketlerinden biri olan
Nyckeln’in piyasaya sürdüğü vadesi gelen sertifikaları ödeyemez hale gelmesi krizin başlangıcını
oluşturmuştur. Kendilerini kurtarmak isteyen diğer finans kuruluşları da bankalara kredi
başvurusunda bulunmuşlardır. Faizlerin yüksek oluşu kullandırılan bu kredilerin geri dönüşlerinde
sorun oluşturmaya başlamıştır. Kısır piyasada daha önce takibe düşen ya da kredi talebi reddedilen
firmalar bu defa bankaların karşısına dolaylı yoldan yeni müşteri gibi çıkmışlardır. Dolayısıyla kriz
bankacılık sektörüne hızla yayılmıştır. (Aydın, 2002: 2-5) Finlandiya’ya bakıldığında bankaların
durumları çok farklı değildi. Düşük faizlerle uzun vadeli devlet tahvili alan bankalar faizlerin
yükselmesiyle zarara uğramışlardır. Bunun sonucunda da ciddi olarak likidite sıkıntısı yaşamaya
başlamışlardır.
1994 - 1995 Meksika Krizi; Özel sektörün tasarruflarındaki düşüş, sabit döviz kuru ile uygulanan
finansal politikalar arasındaki tutarsızlık, kapatılamayan cari işlemler açığı, ulusal paradaki aşırı değer
artışı Meksika’daki krizin nedenleri arasında sayılabilir. Bu dönemde ülkeye giren yabancı para
kaynakları da portföy yatırımlarına yönelince devlet iç borçlanmaya giderek çıkardığı bonoları
piyasaya sürmüştür. Fakat günü gelen bonoların ödemesinin rezervlerinin çok üzerinde olması krizi
kaçınılmaz kılmıştır. (Erkekoğlu ve Bilgili, 2005: 15-36)
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1994 - 1995 Türkiye’deki Bankacılık Krizi; Dünyada yaşanan ekonomik krizler nedeniyle güven
sorunu, gelişmekte olan ülkelere yabancı yatırımların gerçekleşmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
1994 yılında ülkemizde yaşanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle, dövizdeki hızlı değer artışı ülke
rezervlerinin erimesine neden olmuştur. 1990’lı yıllarda devlet harcamalarını kamu bankalarından
aldığı borçlarla karşılamaya başladı. Özel bankalar ise yüksek faizler vererek piyasadan topladığı
mevduatları devlete yine yüksek faizler karşılığı kredi olarak sattılar. Bütçe ve cari açıkların
kapatılması için alınan özelleştirme kararı anayasa mahkemesi tarafından iptal edilince kalan yabancı
sermaye de ülkeden hızla çıkış yapmaya başladı. Ardından ülkenin kredi notu düşürüldü. Vergi
oranlarında yaşanan artış sonucu TL’de devalüasyona gidildi. Yaşanan sarmaldan çıkılması güçleşince,
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 14 ay süreli stand-by anlaşması imzalandı. (Danışoğlu, 2007: 1-11)
1997 - Güney Doğu Asya Ülkeleri Krizi; Bu kriz özelliği itibariyle bir mali krizdir. İlk olarak 1997 yılında
Tayland borsasının çöküşü ile başlamış ve Güney Kore, Malezya, Endonezya, Hong Kong ve Singapur
gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde çöküşe neden olmuştur. Bu krizin ana nedeni, enflasyonu indirmek
ve yabancı sermayeyi ülkeye gelmesini sağlamak için yanlış uygulanan kambiyo politikalarıdır. 1990’lı
yıllarda hızla ülkeye çekilen yabancı sermaye, Meksika Krizi’nin de etkisiyle, en ufak bir tedirginlikle
hızla çıkmaya başladı. Sahip olunan döviz rezervlerinin bu çıkışı karşılamasının mümkün olmaması,
bankacılık sektöründeki denetim ve yönetim boşlukları krizi kaçınılmaz kılmıştır. (Samur, 2015: 123)
1998 - Rusya Krizi; 1997 Asya ülkelerinde patlak veren kriz Rusya’yı da etkisi altına almıştır. Asya krizi
petrol fiyatlarında düşüşe neden olmuştur. İhraç gelirlerinin önemli bir kısmını petrolden sağlayan
Rusya için bu durum cari açıklarının artmasına neden olmuştur. Kredi notunun yüksek olmasının
avantajı ile yabancı kaynaklardan elde edilen kısa vadeli borçların ödenmesi, ihraç gelirlerindeki bu
düşüş nedeniyle, zora girmiştir. Rus Merkez Bankası ulusal parasını devalüe etmiş ve moratoryuma
giderek borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamıştır. (Oktar ve Yüksel, 2015: 327-340)
1999 - Arjantin ve Brezilya Krizleri; Arjantin krizinin de asıl nedeni, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile
olan ilişkileri olarak görülmektedir. Arjantinde devlet ulusal parasını devalüe etmek istemedi ve
dolara karşı önlem almakta gecikti. Ekonomi 3 yıl boyunca resesyona girdi. Kriz gittikçe derinleşti.
Yüksek enflasyonun ve yüksek faiz oranlarının halen yaşandığı Arjantinde, krizin en çok Brezilya’yı
etkilemesinin nedeni, diğer ülkelerle Brezilya ile olduğu kadar yoğun ticaret ilişkisinin
bulunmamasıdır. Brezilya krizi nitelik olarak bakıldığında kötü maliye politikasının neden olduğu bir
para krizidir. Rusya krizinden sonra Brezilya ilk şokunu hızlı sermaye çıkışı yaşayarak görmüştür.
Brezilya krizinde diğer nedenler kapatılamayan cari açığın kısa vadeli sermayeler ile finanse edilmeye
çalışılması ve sürdürülebilir bir bütçe disiplininin sağlanamamasıdır. (Hacıhasanoğlu, 2005: 20-72)
2000 - 2001 Türkiye’de yaşanan Bankacılık Krizleri; 1999 yılında yaşanan doğal felaketlerin ardından,
2000 yılında bankacılık sektöründeki yolsuzlukların su yüzüne çıkması, piyasada dönen para
miktarında ciddi düşüşe neden olduğu gibi güven sorunlarının da yaşanmasına neden olmuştur.
Yabancı yatırımcının ülkeden hızla kaçması ile bir gecelik faizler %1500 oranlarına çıkmıştır. (Emin,
2017: 115-128) Ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yabancı bankaların günü gelmemiş kredileri dahi geri
çağırmaları ve yaşanan siyasi gerginlikler, faiz oranları ve döviz kurlarında aşırı yükselmeyle
sonuçlanmıştır. Piyasadaki durgunluk borçlarını döndüremeyen işletmeleri hızlı iflasa sürüklemiş ve
işsizlik oranlarında ciddi artış yaşanmıştır.
2008 Küresel Finans Krizi; 1929 yılı sonrasında dünyada yaşanan en büyük kriz olarak yorumlanan
2008 yılı küresel finans krizinin başlangıcı olarak 2006 yılında ABD’de konut piyasasındaki bozulmaları
gösterilebiliriz. 2007 yılına gelindiğinde de yaşanan sıkıntıların sonucu piyasanın en büyük
kuruluşlarından birkaçının iflası krizin yayılmasına neden olmuştur. Bu nedenlerin dışında 2008 krizi
ile ilgili iktisatçılar arasında farklı görüşler mevcuttur. Bunları; sermaye piyasalarında yanlış
fiyatlamaların sonucu konut fiyatlarındaki olağanüstü şişkinlik ve FED’ in uzun dönem federal fon
faizlerini düşük tutması sonucu bankaların elde ettikleri ucuz krediyi satmalarındaki çaba, konut kredi
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risklerinde patlamaların yaşanması, tüketim harcamalarındaki aşırı artış, piyasa denetimindeki
başarısızlar, ödenmeyen kredi risklerinin el değiştirmesi sonucu risklerin diğer kredi çeşitlerine
bulaşması olarak sayabiliriz.(Kaderli ve Küçükkaya 2012: 85-96)
Krizlerin ilk olarak etkileri ülkelerin büyüme ve işsizlik oranlarında kendini gösterir. 2008 krizinde en
çok gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde ve Türkiye’de büyüme oranlarında ciddi düşüş görülmüştür.
İthalatın azalmasıyla piyasaların daralması yatırımların düşmesine ve işsizliğin artmasına neden
olmuştur. İşsizlikteki artışın sonucu toplam talep azalarak ve krizin daha da derinleşmesine yol
açmıştır. Sıcak paranın gelişmekte olan ülke ekonomilerinden hızlı çıkışı telafisi zor hasarlara yol
açmıştır. Ayrıca, 2008 krizinde enflasyonun küresel risk niteliği taşıması, gıda ve petrol fiyatlarındaki
hızlı artış, dünyadaki merkez bankalarını alınacak tedbirler ve uygulanacak politikalar arasında
kararsızlığa düşürmüştür. Bu kriz dünyadaki birçok ülkede finansal dengelere büyük ölçüde hasar
vermiştir.

3.Finans Sektöründe Karşılaşılan Riskler
Risk kelimesi ortaçağ boyunca Yunanca denizde zorluklardan kaçma anlamında kullanılan ‘rhiza’
kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı olarak; hedeflere ulaşmada engel olabilecek olayların
meydana gelme ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Finansal riski kısaca tanımlarsak, finansal
sektördeki beklenilen getirilerin gerçekleşmesindeki sapma ihtimali diyebiliriz.
Finans piyasalarının küreselleşmesi özellikle mali risklerdeki artış ile karşı karşıya kalınmasına neden
olmaktadır. Dünyada yabancı sermayenin dolaşımındaki engeller kalktıkça piyasalar genişlemiş ama
bu genişleme de finansal riskleri beraberinde getirmiştir. Finans sektöründe yaşanan rekabetteki artış
yatırım araçlarının çeşitliliğini ve alternatifini artırarak farklı risk türlerinin de ortaya çıkmasına neden
olmuştur. (Ertürk, 2010: 4)
Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulaması Komitesi (Basel) finansal riskleri üç ana başlık altında
toplamıştır. Bunlar; kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risklerdir.

3.1. Kredi Riski
Bankalar piyasadan topladıkları mevduatları ihtiyaç sahiplerine kredi olarak dağıtan aracı kurumlardır.
Finans sektöründe faaliyet gösteren bankaların yüklendiği en önemli risklerden birisi kredi riskidir.
Kredi riski, ödünç olarak satılan mevduatın bir kısmının veya tamamının geri ödenmemesi
durumudur. Krediyi sadece kullandırılan nakit para olarak düşünmemek gerekir. Bankaların kamuya
veya özel sektöre verdikleri teminat mektupları, günlük kullanıma uygun kredili mevduat hesapları,
diğer kurumlarda tutulan mevcutlar, diğer garantör işlemler veya türev sözleşmelerde kredi
kapsamındadır. Dolayısıyla bankaların kredi riski almadan bankacılık faaliyetlerine devam
edebilmeleri mümkün değildir. (Oktay ve Temel, 2007: 166-167 )
Bankalar kredi risklerini minimuma indirebilmek için, kredi kullandırmadan önce müşterilerinin mali
durumlarını incelerler. Mali verileri sisteme girerek müşteriye kredi notu oluştururlar. Bunun yanı sıra
iş yaptıkları ticari borçluları ve alacaklıları arayarak müşterinin iş ahlakı hakkında referans alırlar. Kredi
riskini mali olarak azaltmak amacıyla kredinin türüne göre kefil, ipotek ve/veya gerçek müşteri çekini
teminat olarak almak isterler. Tüm bu önlemlere rağmen kredilerde farklı nedenlere bağlı olarak
yaşanabilecek riskler kaçınılmaz olabilmektedir. (Koçyiğit ve Demir, 2014: 224). Bunları: kredinin
gecikmesinden başlayarak kısmen veya tamamen ödenmemesi ve bunun sonucu takibe düşmesi,
kredinin vadesinin uzatılarak yeniden yapılandırılmasının talep edilmesi, kredi kullanan firmanın bu
dönemde iflası ve/veya iflas öncesi aldıkları konkordato sonucu banka faizlerini durdurabilmeleriyle
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kredi yüklerinin bankalara yüklemesi olarak sayabiliriz. Bu durum bankaları oldukça zor durumda
bırakabilmektedir.

3.2. Piyasa Riski
Piyasa riskini, finansal krizlerden veya piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı, kur, faiz, emtia ve hisse
senedi fiyatlarındaki değişmelerden kaynaklı zarar etme ihtimali olarak tanımlayabiliriz. (Mandacı,
2003: 70) Dolayısıyla piyasa riskini tanımlarken, faiz riski, döviz kuru riski, emtia riski, hisse senedi
pozisyon riskinden bahsetmemiz gerekir.
Faiz Riski; Faiz riski bankanın kaynaklarını elde ederken yaptığı borçlanmadaki vade uyumsuzluğunu
ve faiz oranlarında yaşanan hareketliliği kapsar. Bankalar fiyatlandırma yaparken varlıklarıyla
yükümlülüklerine uygulanan/uyguladıkları faiz oranlarını, faiz opsiyonlarını dikkate almak
durumundadırlar. Dolayısıyla faiz riskinde bankanın içinde bulunduğu durum oldukça önemlidir. Faiz
riski bankanın kârını artırabildiği gibi zarara da neden olabilir.
Döviz Kuru Riski; Milli paranın yabancı para cinsinden değer kazanması ya da kaybetmesi durumunda
bankaların içinde bulundukları pozisyon gereği karşılaştıkları risk türüdür. Sermaye hareketliliğinin
ülkeler arasındaki kısıtlamalarının gün geçtikçe azalması ve dalgalı kur sistemine geçiş bankaların
döviz kuru risklerine verdiği önemi artırmıştır.
Emtia Riski; Ticarette konu olan gümüş, altın, bakır, petrol, doğal gaz, kahve, buğday, şeker gibi
mallara genel olarak emtia adı verilmektedir. Bu malların ticaretinin yapıldığı yere de Emtia Borsası
denilmektedir. Bankaların emtia riskine karşı doğrudan fiyatlarda meydana gelen/gelecek
değişikliklere ek olarak benzer emtialarda, fiyat ilişkilerinden dolayı, yaşanacak fiyat değişimlerine de
dikkat etmeleri gerekir. Bankalar emtia alım satımı işlemlerinde nakit pozisyonlarını değerlendirerek
elde tutma veya satma getirisine de bakmaktadırlar. Dolayısıyla ellerinde bulunan emtialara ait
risklerini en uygun şekilde yönetmek durumundadırlar. (bddk mevzuat, 2016: 6827)
Hisse Senedi Pozisyon Riski; Sermaye pay belgeleri olarak tanımlanan hisse senetlerinde bankalar,
risklerini değerlendirirken, ellerindeki hisse senedinin her birini münferit ve ait olduğu sektöre,
piyasadaki beklentilere ve mevcut duruma göre değerlendirmek durumundadırlar.

3.3. Operasyonel Risk
Operasyonel risk, bankacılık sektöründe yaşanan en eski risk türlerindendir. Operasyonel riski geniş
anlamda tanımlarsak, piyasa ve kredi risk gruplarının dışında kalan tüm riskler olarak ifade edebiliriz.
(Can, 2003: 3) Bu risk gurubuna neden olan faktörler her bankanın kendi yönetim yapısına ve
işleyişine göre farklılık göstermektedir. Genel olarak değerlendirdiğimizde operasyonel riskleri beş
ayrı başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

Süreçlerle İlgili Riskler; Bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereken süreçlerin yanlış
tasarlanmasından, iş akışlarının uygulamadaki eksikliklerinden, iç kontrollerde yaşanan uygulama
yanlışlarından, bilgi akışının yetersiz kalmasından, yetkilerin sınırlarının belirlenmemesinden, kontrol
mekanizmasının yeterli ve iyi işlememesinden kaynaklanan risklerdir.

Dış Riskler; Kurum dışı sahtekârlık olaylarından, doğal afetlere kadar yaşanabilecek riskleri bu gurup
altında toplayabiliriz. Kara para aklama, müşteri suistimalleri, mevzuat değişliklerinden kaynaklanan
riskleri bu gruba sokabiliriz.
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Personel Riski; Bankada görev yapan personelin ihmal, kasıt, unutma, bilgi ve dikkat eksikliği gibi
birçok nedenden dolayı ortaya çıkan bankayı ve müşteriyi zarara uğratma durumu ile
sonuçlanabilecek risk durumudur.
Teknoloji Riski; Bankaların veri saklama, depolama, donanım ve yazılımlarının yanı sıra iletişim
sistemlerinde de yaşayabilecekleri her türlü teknik sorunlar teknoloji riski içinde yer alabilmektedir.
Bu riskler virüs problemleri, fiber saldırılar ve yetersiz sanal güvenlik ve yazılım sebebiyle oluşabilen
risklerdir.
Yasal Riskler; Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin getirdiği sınır ötesi bankacılık faaliyetleri
sonucu, bankaların şubelerinin bulunduğu ülkelere göre hukuki düzenlemelerin getirdiği risk türüdür.
Müşteriler ile bankanın ve/veya dışardan hizmet satın aldıkları kurumlarla yaşanan anlaşmazlıklarda
taraf olunan davalar bu risk gurubuna girmektedir.

SONUÇ
19.Yüzyıla kadar dünyada finansal krizlerin ana nedenleri savaşlar ve kıtlıklardı. 19.Yüzyıl ve
sonrasında yaşanan finansal krizlerin nedenleri ve etki alanları kapitalizmin hızla küreselleşmesiyle
farklı boyutlara taşınmıştır. Artık finansal kriz sadece ortaya çıktığı ülke ekonomisi için değil, yayılma
özelliği ile diğer ülkelerin ekonomileri için de tehlike unsuru oluşturmaktadır.
Finansal krizlerin nedenlerinin içeriği kadar ülke ekonomilerine verdiği hasarların derinliği de büyük
önem taşımaktadır. Ülkede yaşanan finansal hasarların derinliği sahip olunan finans sektörünün gücü
ile orantılıdır. Türkiye’de finans sektörünün lokomotifi ise bankacılık sektörüdür. Bunun nedeni diğer
finans kuruluşlarına kıyasla kaynak toplama ve dağıtma faaliyetlerinin büyük kısmının bankacılık
sektörü tarafından gerçekleştirilmesidir. Hiç risk almadan sürdürülebilir ticaret yapılamayacağından
bankaların da ticari faaliyetlerini yerine getirirken birçok riski göze almaları gerekmektedir. Bankacılık
Düzenleme ve Denetim Uygulaması Komitesi (Basel) bankacılık sektöründe yaşanan riskleri üç ana
başlık altında toplamıştır. Bunlar; operasyonel riskler, piyasa riski ve kredi riskleridir. Kredi riski,
bankaların özellikle küresel finansal kriz dönemlerinde artan risklerinden birisidir. Gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında sağlanacak fonların arzındaki düşüş ve yüksek maliyet bankaların kredi
kullandırımlarında isteksizliğe neden olabilir. Borç almadan devam edemeyecek olan işletmelerde
finansal sorunlar yaşanmaya başlanacağından işyeri kapanmaları artarken, yatırımlar da durma
noktasına gelebilir. Ülkede istihdam ve işsizlik oranlarında yaşanan artış gelir seviyesindeki düşüşe
neden olur. Refah seviyesinin düşmesi kredi borçlarının geri ödenmesini tehlikeye sokar. Bankaların
toplam kullandırdıkları kredi tutarı içindeki sorunlu kredilerin artışı kârlarında düşüşe neden
olabilmektedir. Çünkü, bankalar ödenmeyen ve takibe düşen her kredi için karşılık ayırmak
zorundadırlar ve bu karşılıklar da net faiz gelirlerinden düşmektedir. Ayrıca takibe düşen her kredinin
artan hukuksal maliyetleri de olmaktadır. Bir bankanın sorunlu kredilerindeki ve kullandırdığı çek
karnesindeki karşılıksız oranlarının artması finans piyasasında kredibilitesinde düşüşe neden
olabilmektedir. Elbette bankalar kredinin onay aşamasından itibaren risklerini minimize etmek
amacıyla birçok önlem almaktadırlar. Fakat sistematik krizlerde birçok işletmenin aynı dönemde iflası
ve/veya iflas öncesi konkordato kararı alarak, kredi faizlerini durdurabilmeleriyle kredi yüklerini
bankalara yüklemeleri, bankaları oldukça zor durumda bırakabilmektedir. Ayrıca maliyet
enflasyonuna neden olan sorunlu kredilerdeki artış başka krizlerin de nedeni olabilir. Dolayısıyla ülke
içinden çıkılması zor bir kısır döngü içerisine girebilir.
Küresel kriz sonucu bankaların etkilendikleri diğer risk türü piyasa riskidir. Piyasa riskinin içeriğinde
emtia, petrol ve türev ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarında
yaşanan hızlı değişimler yer almaktadır. Emtia ve varlık fiyatlarındaki sert düşüş, pozisyonunu
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ayarlayamayan bankalarda, ciddi sermaye kayıplarına ve büyük zararlara uğramalarına neden
olabilirken, bankaların risklerini frenlemek istemeleri de tüketicilerde güven sorunlarına neden
olabilmektedir. Kuruluş amaçlarından biri reel sektöre hizmet etmek olan bankaların, durum
değerlendirmesi yaparken ve aksiyon almadan önce, piyasadaki risklerin mevcut riskleriyle
korelasyonlarına bakmaları gerekmektedir. Zira yapılan araştırmalarda özellikle faiz oranlarındaki
oynaklığın bankaların kâr oranlarıyla yüksek korelasyonu olduğu görülmüştür. Bankaların maruz
kaldıkları piyasa risklerinde içinde bulundukları mevcut pozisyon oldukça önemlidir. Aldıkları piyasa
riskini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen bankalar, mevcut ve/veya alacakları pozisyonlara göre
kâr da ya da zarar yapabilirler.
Küreselleşmenin finansal ekonomilerde yaşanan sınır tanınmama durumu, dijitalleşen bankalarda
teknolojinin hızlı gelişimi, değişen yasal düzenlemeler, kara para aklamada sınırları aşan yeni
teknolojik yöntemler ve finansal krizlerin personel üzerindeki psikolojik etkileri bankaların
operasyonel risklerinde artışa neden olabilir. Bankalar gerçekleşmesi muhtemel operasyonel risklere
karşı belirli oranlarda sermaye ayırırlar. Operasyonel riskler arttıkça ayrılmasına ihtiyaç duyulan
sermaye de artmaktadır. Ayrılan sermayenin miktarı mevcut kaynakların kullanım etkinliğini olumsuz
etkiler ve dolayısıyla bankaların kâr oranlarını düşürebilir.
Türkiye’de finansal istikrarın devamında güçlü bankacılık sektörünün varlığı ne kadar önemliyse,
bankaların varlıklarının devamında da, özellikle kriz ortamlarında, sermaye yapıları, kârlılıkları ve risk
pozisyonları o derece önemlidir. Finansal küreselleşmenin getirdiği risklerden olan ekonomik krizlerin
ortaya çıkış nedenlerini iyi okuyabilmek, alınması gereken önlemlerin daha etkili sonuçlar vermesini
sağlayabilir. Son kırk yılda yaşanan küresel finansal krizlerde Türk bankacılık sektörünün durum
değerlendirilmesi yapıldığında, yaşanan kırılganlıkların, 2000 ve 2001 krizleri hariç, daha çok yurt dışı
etkenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Çünkü, Türk ekonomisi dışa açık bir ekonomidir. Gelişmiş
ve gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de küresel finansal krizlerden etkilenmemesi
mümkün değildir. Küresel finansal krizler ise bankaların risklerini tetiklemektedirler. Burada dikkat
çekilmesi gereken konu finansal krizleri doğru yorumlayarak risk ölçümlerinde gerçekçiliği
yakalayabilmek ve en az hasarla atlatılabilecek etkin önlemleri hızla alabilmektir. Özellikle Basel’in
kriz sonrası aldığı kararların ciddiyetle uygulanması, başta bankacılık sektörü olmak üzere tüm finans
kuruluşlarının kırılganlık oranlarının düşürülmesi açısından önem arz etmektedir.
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Örgütsel Hafıza Kaybının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme15
Dr. Öğr. Üyesi Özden AKIN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

Özet
Örgütsel hafıza kaybı veya amnezi, örgütün var olan becerilerini kısıtlı bir şekilde yapabilmesi veya
bunu tamamen yitirmesi, bunun sonucunda da etkinliğinin zamanla düşmesi ya da tamamen yok
olmasıdır. Örgütlerin hafıza kaybı zamana veya mekâna dayalı olabileceği gibi bireysel, kolektif ve
elektronik ortamda da yaşanabilmektedir. Çalışanın işten çıkarılması, ölüm, emeklilik, çalışanın
unutkanlığı, örgütün yeniden yapılanması sırasında var olan bilgilerin kullanılamaması, sistemlerin
çökmesi, virüs veya hacker saldırıları, donanım hataları, verilerin yedeklemelerinin yapılmaması veya
eksik yapılması gibi nedenlerden dolayı örgütlerde hafıza kaybı oluşmaktadır. Bu hafıza kayıplarının
performansı olumsuz şekilde etkileyeceği açıktır. Bu çalışmanın amacı, örgütsel hafıza kaybıyla ilgili
ölçek geliştirmektir. Bu amaçla akademik yazından ve sahadan oluşturulan yargısal ifadeler, bir devlet
üniversitesindeki akademik ve idari personele anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Yapı
geçerliliğine yönelik keşfedici faktör analizi sonucunda ortaya çıkan boyutlar, doğrulayıcı faktör
analizine tabi tutulmuştur. Ortaya çıkarılan bu boyutlar ve ölçeğin güvenirliği test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Amnezi, Hafıza, Örgütsel Hafıza Kaybı, Örgütsel Hafıza.
A Scale Development on Determining the Organizational Amnesia
Abstract
Organizational amnesia is the loss of the skills of the organization completely or performing its skills
in a limited way, as a result of which the effectiveness decreases or disappears over time. The
memory loss of organizations can be based on time or space, as well as on an individual, collective
and electronic basis. Memory loss occurs in organizations due to reasons such as employee dismissal
or death, retirement, employee forgetfulness, failure to use existing information during the
restructuring of the organization, collapse of existing systems, virus or hacker attacks, hardware
errors, no backups of data or incomplete backups. It is clear that these memory losses will negatively
affect performance. The aim of this study is to develop a scale related to organizational amnesia. For
this purpose, the judicial expressions prepared from the academic literature and interviews, the
questionnaire were applied to the academic and administrative staff that working in a state
university. The expressions were subjected to exploratory factor analysis to reveal the dimensions for
construct validity, and the reliability of the dimensions and scale were tested.
Keywords: Organizational Amnesia, Memory, Organizational Memory Loss, Organizational Memory.
GİRİŞ
Örgütlerin devamlılığını sağlama ve karlılığını arttırmanın yollarını arayan liderlerin ilk yaptıkları şey,
çalışma biçiminde değişiklik yapma ve müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap vermektir. Birçoğu gönüllü
15

Çalışmanın mülakatlarının gerçekleştirilmesinde ve anketlerin hazırlanmasında verdiği değerli katkıdan dolayı Sayın
Muhene HABİBOĞLU’na teşekkür ederiz.
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erken emeklilik seçeneklerini kullanmakta, özellikle 1990’lı yılların sonlarında iş ve çalışan arasındaki
yüksek seviyeyi, çalışan aleyhine kullanarak dengelemeye çalışmaktadırlar. Bu karar almalar kısa
vadede karlı bir durum yaratsa da, liderlerin örgütler üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat etmesi
gerekmektedir. Bu kısa vadeli öncelikler, çoğu zaman istenmeyen sorunlar yaratabilmektedir. Bu
sorunlardan birisi de örgütsel hafıza kaybıdır.
Uzun süreli olarak çalışanların işten ayrılması, onlarla birlikte oluşan bilgi, beceri ve prosedürle ilgili
diğer konulara örgütün erişememe sorununu beraberinde getirecektir. Olivera (2000) işgücü devir
oranının sosyal ağlardaki deneyimsel bilgiye ulaşmayı etkilediğini iddia etmiştir. Bu bileşenler örgütsel
bilgi sisteminin bir parçası oldukları için örgütün genel hafıza sistemini bozabilmektedir (Scalzo,
2006). Nitekim örgütsel bilgi literatürü bir örgütün karar verme, problem çözme, rekabetle başa
çıkabilme becerisinde bilginin önemli olduğunu göstermektedir.
Örgütsel hafıza kaybı veya amnezi, örgütün var olan becerilerini kısıtlı bir şekilde yapabilmesi veya
bunu tamamen yitirmesi, bunun sonucunda da etkinliğinin zamanla düşmesi ya da tamamen yok
olmasıdır (Kransdorff, 1998; Othman ve Hashim, 2004). Örgütlerin hafıza kaybı zamana veya mekâna
dayalı olabileceği gibi bireysel, kolektif ve elektronik ortamda da yaşanabilmektedir. Çalışanın işten
çıkarılması, ölüm, emeklilik, çalışanın unutkanlığı, örgütün yeniden yapılanması sırasında var olan
bilgilerin kullanılamaması, sistemlerin çökmesi, virüs veya hacker saldırıları, donanım hataları,
verilerin yedeklemelerinin yapılmaması veya eksik yapılması gibi nedenlerden dolayı örgütlerde
hafıza kaybı oluşmaktadır.
Örgüt faaliyetlerinin devamlılığı için kullanılan bilginin önemi ve değeri büyüktür. Çünkü bu bilginin
örgütlerde sistemli ve düzenli bir şekilde tutulması önemli bir avantaj yaratabilmektedir. Bununla
birlikte örgütler geçmişte yaptıklarını unutma ve kaybetme eğilimindedir ve neyi neden yaptıklarını
unutarak, bilgi ve hafızalarını kaybetmelerine neden olur. Hafıza örgütlerde önceki faaliyetlerinin
izlerini, gelişme ve sonuçlarını görebilmek için bu bilgilerin çalışanlar tarafından devamlı olarak
kullanılması, organize edilmesi, yayılması, depolanması ve yeniden kullanılmasını gerektirmektedir
(Özdemir, 2009). Örgütsel hafıza kavramı geçmişteki bu bilgilerin depolanması ve gerektiğinde
kullanılmasıdır. Örgütlerde önceden genel olarak kabul edilen görüş, bir çalışanın depo gibi tüm örgüt
için gerekli bilgiyi tek başına saklamasıydı. Ancak örgütlerde karşılaşılan önemli sorunlardan biri
olarak gösterilen örgütsel hafıza kaybı bu bilgilerin devamlılığını engellemektedir. Özellikle örgütlerde
sıkça görülen emeklilik, ölüm, sistem kaynaklı değişiklikler, çalışanın başka bir örgüte gitmesi ve
yeniden yapılanma gibi birçok neden örgütsel hafızanın kaybolmasına neden olmaktadır.
Örgütsel hafıza teorisine katkıda bulunmanın nedenleri arasında bu kavramın genişletilmesi ve
örgütlerdeki hafıza kaybı için daha geniş açıklamalar ve yorumlamalar yapmamıza yardımcı olmasını
sağlamaktır. Kurumsallaşmaya somut ve bağlamsal boyutlar eklendiğinde açıklayıcı yollar açılmakta,
bilginin sınırlı sayıda çalışanda kalması ve bu bilginin yalnızca arşivde saklanan “resmi hafıza” ile ilgili
görüşlerin ötesine götürmektedir.
Literatürde örgütsel öğrenme ile ilgili çok şey yazılmasına rağmen, örgütsel unutma veya hafıza kaybı
ile ilgili yazılmış çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geçerliliği ve güvenirlik analizleri
yapılarak örgütsel hafıza kayıplarıyla ilgili ölçek geliştirmektir. Türk örgütlerine özgü geçerliliği ve
güvenirliliği test edilmiş örgütsel hafıza kaybı ölçeğinin geliştirilmesiyle bunun diğer araştırmada
kullanılabilirliği sağlanacaktır. Böylece geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış ölçeğin bununla ilgili
kavramlarla ilişkilerinin ölçülmesi sağlanabilecektir. Yöneticilerin hafıza kaybının örgütsel düzeyde
ölçülmesine yönelik bir araç sağlanması açısından bu çalışma katkıda bulunacaktır. Böylelikle, örgütsel
hafıza kaybının hem akademik alanda hem de uygulayıcılar tarafından dikkatlerini çekilmesi
çalışmanın nihai sonucu olacaktır.
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1. ÖRGÜTSEL HAFIZA KAVRAMI
Örgütsel hafıza örgütlerde öğrenme, bilginin etkin yönetimi ve kullanımı yönünden duyulan ihtiyaca
karşılık ortaya çıkmıştır. Walsh ve Ungson (1991) örgütlerde bilginin önemli olduğunu ve bilgiyi etkili
bir şekilde işledikçe belirli bir hafızaya da sahip olduklarını söylemektedir. Walsh ve Ungson (1991),
örgütlerin bilgiyi işlerken aynı zamanda bir hafızaya sahip olması gerektiğini söylemektedirler.
Gerektiğinde belirli bir içeriğe sahip bu bilgiler paylaşılabilmeli ve erişilebilir olmalıdır. Huber (1990)
örgütsel hafızanın güçlendirilmesinde örgütsel öğrenme ve hafıza desteğinin önemli olduğunu
belirtmektedirler. Örgütsel hafıza örgütlerin bilgilerini saklayan depolar olarak tanımlanmaktadır. Bu
depolar örgütlerde çalışanlarda, yazılı belgelerde ve veri tabanlarında tutulmaktadır. Bu bilgiler yeri
ve zamanı geldiğinde tekrar kullanılabilmelidir.
Örgütsel hafızanın yapısal ve zihinsel boyut olmak üzere iki yönü olduğu ifade edilmektedir (Walsh ve
Ungson, 1991). Bir diğer bakış açısı da örgütsel hafızanın içerik ve depo şeklinde iki bakış açısıyla ele
alınabileceğidir (Jennex ve Olfman, 2004). Bu iki yönü ele alarak çeşitli tanımlamalar yapılmıştır.
Örgütsel hafızayı içerik bakış açısıyla ele alan tanımlamada Moorman ve Miner (1997), örgütteki
bilgilerin içerik, düzey, ulaşılabilme ve paylaşma gibi çeşitli unsurlarla farklılık gösteren, bu
farklılıkların ortak inanç ve davranış kalıpları ile şekillenebileceğini ifade etmektedir (Moorman ve
Miner, 1997). Yine aynı bakış açısıyla Jennex ve Olfman (2004) örgütsel hafızayı örgütün ulaşılabilir
depolarındaki veri, bilgi ve enformasyon olarak tanımlamaktadır. Örgütsel hafızayı depo bakış açısıyla
ele alan tanımlamalarda örgütün bilgi, veri ve enformasyonu sakladığı yer olarak ifade edilmektedir
(Hubert vd. 1998’den aktaran Jennex ve Olfman, 2004). Bu depoların yeri olarak çalışanlar, örgüt
kültürü, örgütün çevresi, örgütün işleyiş yapısı, iç arşivler ve dış arşivler görülmektedir. Örgüt bu
depoları teknoloji kullanımının yüksek olduğu veri tabanları ve otomasyon kullanma derecesiyle
ilişkilendirmektedir (Jennex ve Olfman, 2004).
Moorman ve Miner (1997) örgütsel hafızanın örgütte üç şekilde kendini gösterdiğini söylemişlerdir.
Birincisi örgüt içerisindeki değerler, normlar, hikâyeler, mitler şeklinde kendini gösterebilmektedir.
İkincisi, örgüt içerisindeki biçimsel olmayan ilişkiler ve davranışlar, yazılı metin ve prosedürler
şeklinde olabilmektedir. Üçüncü olarak ise daha önce öğrenilen bilgilerin ve öğrenmelerin çıktısı olan
fiziksel eserler şeklinde gösterilebilmektedir.
Ayrıca örgütsel hafızada yer alan dört temel özellik bulunmaktadır. Bunlar miktar, düzey, paylaşma ve
ulaşılabilirliktir. Miktar ve düzey örgütte belirli bir iş ile ilgili depolanan bilgi miktarıdır. Paylaşma
örgütteki bu bilgi ve enformasyonun ne derece paylaşılabildiğini göstermektedir. Bu bilgiler ne kadar
çok paylaşılırsa o kadar avantajlı bir durum yaratabilir. Ulaşılabilirlik ise istenildiğinde ve ihtiyaç
duyulduğunda çalışanların bilgiye ulaşabilmesidir.
Adobor, Kudonoo ve Daneshfar (2019) üç kamu kuruluşunda yaptıkları çalışmada bilgi yönetim
kabiliyetinin örgütsel hafıza üzerinde pozitif ve önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır.
Dunham ve Burt (2011) çalışmalarında örgütsel hafıza ile bilgiyi paylaşma isteği, güçlendirme ve örgüt
temelli öz-saygı arasında önemli ilişkiler saptamışlardır. Çalışmada yaşça deneyimli çalışanların bilgiyi
paylaşmada daha istekli olduğunu bulmuşlardır. Örgütlerin bilgi depoları ve yöneticileri için olumlu
çıktılara önem verdiği görülmektedir. Ayrıca nitelikli ve bilgi anlamında olgun çalışanları, bilgi depoları
ve yönetici adayları olarak değerlendirildiğinde çalışılabilecek olumlu tipler olarak görülmektedir.
Saleh ve Abel (2016) çalışmalarında bilgi sisteminin örgütsel hafıza için destekleyici rolü olup
olmadığını araştırmışlardır. Örgütsel hafızanın yönetiminde bilgi sisteminin kullanımının kesinliği
(precision) hatırlamayı (recall), eksiksizliği (completeness) ve geribildirimi (feedback) iyileştirdiğini
söylemektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile örgütler, ağ bağlantılı bir merkezileşmiş
örgüt haline gelmektedir.
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2. ÖRGÜTSEL HAFIZA KAYBI
Yeni bilgi teknolojileri örgütlere her zamankinden daha hızlı veri saklama, toplama, yönetme ve
iletme yeteneği sunmaktadır. Ancak aynı zamanda bu çağın en önemli paradokslarından biri de
geçmiş bilgileri kaybediyor gibi görünmesidir. Son yirmi yıldır örgütsel hafıza kaybının özellikle kamu
kurumlarının etkinliğini olumsuz yönde etkilediği öne sürülmektedir (Pollit, 2000; Stark, 2018).
Olivera (2000) bir örgütün deneyim yoluyla oluşturduğu bilgileri toplama, saklama ve kullanma
yeteneğinin performans için önemli sonuçlar doğurduğunu söylemektedir. Depolanan bilginin etkin
bir şekilde saklanması ve kullanılması, işgücü devir oranının yıkıcı etkilerinden korunabilme,
koordinasyonu, yenilikçi ürünlerin gelişmesine katkıda bulunma ve örgütün yeniden oluşturulmasına
hizmet edebilme şeklinde avantajlar sağlayabilmektedir.
Pollit’e (2000: 5), eğer bir örgüt çabuk unutuyorsa öğrenmenin yararı nedir? diye önemli bir çıkış
yapmıştır. Kamu kuruluşları başta olmak üzere pek çok örgüt bu şekilde davranmaya başlamışlardır.
Kurumsal hafıza kaybını çok fazla dile getirilmesine rağmen hafıza kaybına neyin sebep olduğu ile ilgili
çok az şey bilinmesi ve bu konuda amprik çalışmaların eksik olması bu konunun önemini
arttırmaktadır (Stark, 2018). Bu anlamda örgütsel hafıza kaybının özelliklerini, nedenlerini ve olası
sonuçlarını ortaya koymak gerekmektedir.
de Holan ve Phillips (2004) hafıza kaybını örgütsel unutma olarak adlandırmış ve örgütsel bilginin
gönüllü olarak veya başka bir nedenle kaybı olarak tanımlamıştır. Örgütsel unutmayı bilmeyerek
(accidental) ve bilerek (intentional) olarak ikiye ayırmıştır. Bilmeyerek unutma, bilgi kaybını (bilginin
devamlılığını getirmede başarısız olma) ve bilginin değerinin azalmasını (örgütsel bilginin kademeli
olarak zayıflatılması) içermektedir. Bilerek unutmayı ise kasıtlı olarak öğrenmeme şeklindeki bir
süreçle örgütsel bilginin ıskartaya çıkartılması şeklinde gerçekleştiğini söylemektedir (de Holan ve
Phillips, 2004). Yapılan çalışmalar örgütsel unutmayı, örgütsel öğrenme (Huber, 1991; Day, 1994,
Visser, 2017), örgütsel değişim (Cegarra-Navarro, Cepeda-Carrion ve Jimenez-Jimenez, 2010) ve
örgütsel hafıza (Casey ve Olivera, 2011) olmak üzere çeşitli örgütsel yapı ve süreçlerle
ilişkilendirmişlerdir.
Örgütler davranışlarına rehberlik edecek rutinlerini, geçmişteki davranışları kodlayarak öğrenme
olarak görmektedirler. Geçmiş deneyimlenmiş dersler ve tarih bu tarihi yaşamamış olan örgüt
üyelerine erişilebilir kılacak şekilde tutulmalıdır. Toplu olarak kaydedilse de bazen karıştırılır ve
çoğunlukla da kaybedilmektedir (Stark, 2018). Örgütsel hafıza kaybındaki temel karakteristik özellik,
özellikle kamu örgütleri başta olmak üzere örgütlerin, mevcut geçmiş deneyimlere erişme, bunlardan
faydalanma ve kullanma konusundaki isteklilikleridir. Bu tanımlama birçok farklı durumu da içine
almaktadır. Bunlar arasında; bir örgütün önemli verileri kaydetmediği veya kararlarını belgelemediği
bir durum; ikincisi, bu bilgilerin kaydedildiği ancak kayıtların kaybolduğu durumlar; üçüncüsü,
kayıtların kesin olarak kaybolmadığı, ancak bir nedenden ötürü hızlı bir şekilde erişilemediği
durumlar; dördüncüsü, kayıtların erişilebilir olduğu ancak hiç kimsenin bu kayıtları kullanmayı
düşünmediği durumlardır. Dördüncü durum en net durum olmaktadır. Bu bir nevi tutum meselesi
olmaktadır. Her ne kadar ilgili veriler mevcut ve erişilebilir olsa da, hâkim olan zihniyet, geçmişte yer
alan bilgilerin elde edilmesine yönelik isteği engellemektedir (Pollit, 2000: 6). Bu durum yeni bilgi
teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan örgütsel hafıza kaybı paradoksunun yanında ikinci bir
paradoksu da ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda, birçok örgüt artık onlara hizmet etmeyen
öncelikleri ve standart çalışma prosedürlerini unutmakta veya bırakmakta büyük zorluk yaşamaktadır.
Etrafındaki çevre kökten değişmiş olsa da, aynı şeyleri aynı şekilde yapmaya devam etmektedirler.
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3. ÖRGÜTSEL HAFIZA KAYBININ NEDEN VE SONUÇLARI
Özdemir (2009: 103) bir örgütteki hafıza kaybının nedenlerini yüksek çalışan devir hızı, kötü
arşivleme, bilginin paylaşımını engelleyen sosyal olmayan çalışma iklimi, zımni bilginin öneminin
görmezden gelinmesi, çalışanın kendisinin ve başka çalışanların deneyimlerinden faydalanmama,
örgütsel öğrenme eksikliği olduğunu söylemektedir.
Linde (2009) örgüt çalışanlarının geçmiş bilgileri mekanik olarak kaydetmediklerini ve
çoğaltmadıklarını söylemektedir. Bunun yerine geçmişi yeni ve ilişkili yöntemlerle mevcudu ve
geleceği oluşturmak için kullanarak belirli bir biçimde yeniden sunmaya çalışırlar. Bu nedenle
geçmişin bu temsil şekli aynı değildir, fakat farklılıklarının kendileri üzerinde çalışılması önem arz
eder. Bevir ve Rodes (2010) örgütlerde yerleşik olan çok sayıda kalıtsal inancın aktif olarak korunması
ve yeni uygulayıcılar tarafından yeniden yorumlanmasının yollarının araştırılması gerektiğini
savunmaktadır. Rhodes ve Tiernan (2014) kamu çalışanlarının eski hikâyelerden anlatılan iş ile ilgili
geleneklerin ve unsurların örgütsel hafızayı koruyabileceğini açıkça ifade etmektedir. Böylelikle
geçmiş iş ile ilgili bilgiler hikâye anlatımı yoluyla korunabilecek fakat aynı zamanda değiştirilecektir.
Örgütsel hafıza kaybının ihmal edilen boyutu bundan dolayı hikâye anlatımının tersi şeklinde
tanımlanmaktadır.
Örgütsel hafıza kaybının örgütlerde yaşanmasının nedenleri, artan örgütsel değişim büyüklüğü ve bu
değişimdeki bazı niteliklerden kaynaklanıyor olmasıdır. Aşağıda bu nedenler yer almaktadır.
1. Örgütlerde yeniden yapılanmanın artmasıyla birlikte geçmiş kayıtlar ve çalışanların bilgilerine
başvuru azalmaktadır.
2. Doküman şeklinde kayıtların tutulduğu arşivlerden elektronik ortama hızlı geçişlerde geçmiş
verilerin bir kısmı çeşitli nedenlerle kaybolmaktadır.
3. Kamu örgütlerinde “kamu hizmeti” kavramının kalıcı bir kariyer olarak önemini yitirmesi, yalnızca
geçici deneyime sahip kamu çalışanlarının oranının artması da önemli etken olmaktadır.
4. Sürekli olarak artan ve değişen fikirler, radikal değişimler hafıza kaybını arttırmaktadır. Yeniden
mühendislik ve kıyaslama gibi moda yönetim tekniklerinin kullanılmaya başlanması ve bu
sistemlerin geçmişin verilerine ihtiyacın olmadığını, geriye dönüp bakmanın yenilgi ve tehlike
doğurduğunu düşünen bir yapıda olmaları da örgütsel hafıza kaybına neden olmaktadır.
Yukarıda ele alınan nedenler, örgütlerde örgütsel hafıza kaybına neden olacak şekilde etkileşime
girmektedir. İlk üç gelişme hafıza kaybına neden olan fonksiyonel değişikliklere yöneliktir. Dördüncü
neden ise farklı bir normatif yük taşımaktadır. Örgütlerin geçmişten ders çıkarması hem normatif hem
de pratik bir faaliyet olmaktadır. Yukarıda belirtilen dört nedenin birlikte etkileşim halinde olduğu,
örgütsel öğrenmenin hem pratik hem de normatif yönlerini zayıflatan bir süreç olduğu görülmektedir.
Hem güncel problemlerin hem de yönetim çözümlerinin yeni bir durummuş gibi yönetmenin
sakıncası bulunmaktadır. Geçmiş deneyimlerden yararlanma yeni ve güncel fikirlerin güçlü ve zayıf
yönlerini değerlendirmede bize ek çareler ve çözümler sunabilir. Bu nedenle bilişsel bir sistemin
çalışabilmesi için bazı şeylerin unutulması bazı şeylerin ise unutulmaması gerekmektedir (Pollit, 2000:
13-14). Pollit’e (2000) göre yüksek derecede unutan örgütlerin sonuçları sırasıyla şunlardır:
1. Örgütlerin kesikli (intermittent) ve zayıf politikalar öğrenmesi, 5-10 yıl önceki başarısız çözümleri
tekrar denemesi,
2. Moda olan ancak yüzeysel ve yetersiz örgütsel çözümlere başvurması,
3. Diğer örgütler için uyumlu olan, ancak farklı örgütler için yenilikleri kopyalamaktan ileri gitmeyen,
yeniliğe bağımlı olması,

437

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
4. Uzun zamandır iş yapan çalışanlar arasında var olan, zorunlu olarak resmileştirilmiş ve sistemli hale
getirilmemiş (dijitalleşmemiş) bilginin değerlendirilmemesidir.
4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
4.1. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlıkları
Araştırmanın kapsamı İngilizce literatüründe “organizational amnesia” veya “intuitional amnesia”
şeklinde geçen ve Türkçeye “örgütsel hafıza kaybı” şeklinde tercüme edilen kavramdır. Bu kavram
çalışmada, örgütün bünyesinde yer alan yeteneklerini düşük seviyede yapabilmesi veya bu
yeteneklerini olduğu gibi kaybetmesi ve bununla beraber örgütün performansının düşmesi
(Kransdorff, 1998; Othman ve Hashim, 2004) şeklindeki tanımından hareketle ele alınmıştır.
Çalışmanın amacı, örgütsel hafıza kaybının örgütte tespit edilmesine yönelik ölçek geliştirilmesidir.
Ölçek geliştirilirken örgütsel hafıza kayıplarının oluşabileceği durumlar bireysel, kolektif ve elektronik
seviye açılarından ele alınmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuş olup, her iki aşama da 2018 yılında,
önce mülakat ve anket çalışmasına yönelik pilot çalışma ve daha sonra anket şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın her iki aşaması bir devlet üniversitesi akademisyen ve idari çalışanlarına uygulanmış,
örgütlerinde yaşanan hafıza kayıplarına yönelik yargıları elde edilmeye çalışılmıştır. Mülakat
aşamasında bu hafıza kayıplarının neler olduğuna yönelik tespitler yapılmış ve ikinci aşamada ise bu
tespitlerin yargılara dönüştürülerek kapalı uçlu şekilde sorulması sağlanmıştır. Araştırmanın her iki
safhası da bir devlet üniversitesinde gerçekleştiği için ilgili kavram “kamu idaresi”, “üniversite”, “tekil
inceleme” gibi analiz birimine yönelik sınırlılıklara sahiptir. Bu itibarla araştırmanın sonuçları geneli
kapsamamaktadır. Ayrıca mülakatta elde edilen yorumların daha sonra yargılara dönüştürülmesi
dolayısıyla “araştırıcının yargısı” şeklindeki eleştiriye de açıktır. Çalışma, anket tekniğine yönelik
“Hawthorne Etkisi” gibi sınırlılıklara da sahiptir.
4.2. Veri Toplama Araçları ve Araştırmanın Aşamaları
4.2.1. Birinci aşama: Mülakat
Çalışmanın birinci aşamasında ifadelerin belirlenmesine yönelik mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
Mülakatlar yüz yüze, yönetici ve yönetici olmayanlarla gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu 5 soru
sorulmuştur, bunlar;
-

Var olan bilgi birikimi ve deneyimlerinizi işinize tam olarak aktarabiliyor musunuz? Neden?
Örgüt içinde iş gören (çalışan, işçi, memur vs.) değişimi sık sık oluyor mu? Evet, ise bunun
yarattığı sıkıntılar nelerdir? Hayır ise sıkıntıları nasıl aşıyorsunuz?
- Emeklilik yaşına gelmiş veya ayrılan çalışanlarınızın yerine emekli olmadan veya ayrılmadan
önce onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanacak yeni elemanlar yetiştirebiliyor musunuz?
Nasıl?
- Örgütün kendi veritabanını güncellemesi ya da yenilemesi hangi aralıklarla olmaktadır? Bu
yenileme sonucu herhangi bir veri kaybına maruz kaldınız mı?
- Örgütün kendini yeniden yapılandırmasına yönelik çalışmalar hangi sıklıkta
gerçekleşmektedir? Bunun oluşturduğu dezavantajlar nelerdir?
Mülakat çerçevesinden çeşitli düzeyde çalışan dokuz kişiyle mülakat yapılmıştır. Mülakat yapılan
örneklemin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Mülakatta Yer Alan Katılımcıların Demografik Bilgileri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın

Yaş
53
41
42
34
49
43
45
40
40

Pozisyon
Orta düzey
Orta düzey
Alt düzey
Yönetici değil
Yönetici değil
Orta düzey
Alt düzey
Yönetici değil
Yönetici değil

Eğitim
Lisans
Doktora
Lisans
Yüksek lisans
Ön lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

İşyeri Tecrübesi (yıl)
14
21
10
4
25
12
21
5
5

İş Tecrübesi (yıl)
30
21
20
4
27
12
21
25
11

Tespit edilen toplamda 97 adet ifade benzerlikleri arındırılmış, alandan üç akademisyen ve üç
yöneticiye değerlendirmeleri istenmiştir.
4.2.2. İkinci aşama: Anket
Değerlendirilen ve revize edilen ifadeler, anket tekniğine uygun hale getirmek için yargılara
dönüştürülmüştür. Bu yargılar Likert tipi ölçüm tekniğine uyarlanacak şekilde yapılmıştır. Benzer
ifadeler çıkarılmış veya birleştirilmiştir. Bu itibarla ankette 67 ifade oluşturulmuştur. Likert tipi olarak
“hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kısmen katılmıyorum”, “katılıyorum”, tamamen katılıyorum”
şeklinde 1’den 5’e kadar sıralı ölçüm kullanılmıştır. İfadelerden bazıları “İşi bilen
çalışanların/yöneticilerin işten ayrılmaları”, “Bilgisayar, internet sisteminin devamlı değişmesi”, “Birim
politikaların belirgin olmaması” şeklindedir.16
Ankette yer alan ifadelerin ne anlama geldiğini daha açık şekilde belirtmek için “Örgütsel hafıza kaybı,
örgütün var olan becerilerini, yetkinliklerini kısıtlı şekilde yapabilmesi, bunu tamamen yitirmesi veya
yapamaması ve bunun sonucunda etkinliğinin zamanla düşmesi ya da tamamen yok olmasıdır.
Örneğin; Deneyimli insanların işten ayrılması, bilgisayarın çökmesi nedeniyle verilere erişememe veya
yok olması, var olan formların devamlı değişmesi, yönetici uygulamalarının farklılaşması gibi durumlar
örgütsel hafıza kaybına neden olur.” şeklinde bir açıklama ile başlanmıştır. Daha sonra ifadelerle ilgili
“Hafıza kaybına neden olan aşağıdaki ifadelere … [kurum ismi gizlilik nedeniyle verilmemiştir]
açısından katılıp katılmadığınızla ilgili derecenizi belirtiniz” şeklinde bir istem belirtilmiştir.
Faktör analiziyle ortaya çıkacak olan boyutların ankette örgütsel hafıza kaybı tanımıyla ne kadar
örtüştüğünü tespit etmek amacıyla bir “örgütsel hafıza kaybı barometresi” oluşturulmuştur.
Katılımcılardan ankette belirtilen tanım çerçevesinde örgütlerinin hafıza kaybını 0’dan 100’e doğru
oluşturulmuş bir ölçekte değerlendirilmesi istenmiştir. Bu puanlamanın daha sonra her boyutla
ilişkisine bakılmıştır.
Demografik değişkenler olarak cinsiyet (kadın, erkek), medeni durum (evli, bekâr), yönetici olup
olmadıkları (evet, hayır), eğitim durumu (lise ve altı, önlisans, lisans ve lisansüstü), çalışılan birim, iş
konumu (kadrolu, sözleşmeli), kadro unvanı, yaş, kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi
sorulmuştur.

16

Fazla sayıda olması nedeniyle ifadelerin tümü burada yer verilmemiş olup istendiği takdirde yazarlardan e-posta yoluyla
istenebilir.
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Ana kütleye ilişkin herhangi bir örneklem uygulanmamış olup, kolayda örneklem tekniği
benimsenmiştir. Araştırma, Google form üzerinden yapılmış, üniversite yönetiminden anketin
internet adresinin tüm çalışanlara yazılı olarak duyurulması istenmiştir. Ayrıca anket, bir haftalık
aralıklı olarak iki defa eposta yoluyla tüm personele Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından
duyurulmuştur.
4.3. Araştırmada Kullanılan Analizler
Verilerin analizinde SPSS 23.0 ve AMOS 16,0 kullanılmıştır. Yapı geçerliliği için önce Keşfedici Faktör
Analizi (KFA), daha sonra da Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Faktör analizinde KayserMayer-Olkin (KMO) ≤ 0,60’ın üstünde, Bartlett Küresellik test ≤ 0,05 düzeyinde anlamlı olup
olmadığına bakılmıştır. KFA yöntemi Maximum likelihood, rotasyon yöntemi için Promax Kappa 4
kullanılmıştır. KFA’da öz değerleri 1’in üzerinde olan faktörlerde toplanan ifadelerin faktör yükü 0,50
üzerinde olan değişkenler analizde bırakılmıştır. Güvenirliklileri ise Cronbach’s Alpha 0,70; AVE 0,50
ve CR ise 0,70’ten büyük değerler kullanılmıştır (Bryman ve Cramer, 2009; Fornell ve Larchker, 1981).
Modelin testi YEM ile yapılmıştır. YEM analizlerinde iyi uyum değerleri olarak χ2 (CMIN) / df ≤ 3, GFI ≥
0,85, AGFI ≥ 0,85, CFI ≥ 0,92, SRMR ≥ 0,08, RMSEA ≥ 0.09 (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham,
2006) kullanılmıştır.
338 anket elde edilmiş olup, eksik veriye sahip 27 anket çıkarıldıktan sonra 311 anket ile analiz
yapılmıştır. Anakütlenin 2000 civarında olduğu düşünüldüğünde 338 üzerinden ankete katılım oranı %
17’dir. Ölçek ifadelerden en fazla iki değişken eksiği olan bir anket ile bir değişkende eksiği olan 12
anket medyan ile doldurulmuştur. Uç değer, kayıp değerler, çarpıklık ve basıklık problemi olmayıp,
sistematik cevaplamama önyargısı (Armstrong ve Overton, 1977) bulunmamaktadır. Ortak yöntem
önyargısı (Podsakoff, MacKenzie, Lee ve Podsakoff, 2003) için Harman’ın tek faktör testinde
(Podsakoff ve Organ, 1986) AFA açıklama gücü %50’nin çok altında bulunmuştur.
5. BULGULAR
5.1. Tanımlayıcı Bulgular
Tablo 2’den de görüldüğü üzere ankete cevap verenlerin yarısı kadın (172; % 55,3), yaklaşık üçte ikisi
evli (194; % 62,4), büyük çoğunluğu sözleşmelidir (218; % 70,1). Katılımcıların yaklaşık yarısı lisans
mezunu (151; % 48,6) ve büyük çoğunluğu ise yönetici değildir (275; % 88,4). Katılımcıların yaklaşık
yarısı hastanede (161; % 51,8) çalışırken, meslek olarak yine yaklaşık yarısı sağlık çalışanıdır (151; %
48,5). Katılımcıların yaşı 18 ile 62 arasında değişmekte olup, ortama 35 (ss. 8,97) yaşındadırlar.
Kurumdaki çalışma süreleri yaklaşık ortalama 8 yıl (ss. 7,31) iken, toplam çalışma süresi ise ortalama
11 yıldır (ss. 8,62). Katılımcıların hafıza kaybı barometresi ortalaması 55,11 (ss. 24,29) puandır.
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler (n = 311)
Cinsiyet
Medeni Durum
İş Durumu
Kadın
Erkek
Evli
Bekâr
Sürekli
Sözleşmeli
172 (% 55,3)
139 (% 44,7)
194 (% 62,4)
117 (% 37,6)
218 (% 70,1)
93 (% 29,9)
Eğitim Durumu
Yöneticilik durumu
Lise ve altı
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Evet
Hayır
31 (% 10,0)
39 (% 12,5)
151 (% 48,6)
90 (% 28,9)
36 (% 11,6)
275 (% 88,4)
Çalışılan Birimler
Meslek
Akademik
Rektörlük
Hastane
Sağlık
İdari
Akademik
122 (% 39,2)
28 (% 9)
161 (% 51,8)
151 (% 48,5)
82 (% 26,4)
78 (% 25,1)
Yaş
Min.=18; Maks.=62; Ort.=34,66 (±8,97); Yatık=0,56; Basık=-0,46
Kurumdaki çalışma süresi (ay)
Min.=1; Maks.=339; Ort.=96,68 (±87,76); Yatık=1,15; Basık=0,21
Toplam iş tecrübesi (ay)
Min.=1; Maks.=552; Ort.=136,23 (±103,42); Yatık=0,90; Basık=0,46
Hafıza kaybı barometresi
Min.=0; Maks.=100; Ort.=55,11 (±24,29); Yatık=-0,24; Basık=-0,45
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5.2. Keşfedici Faktör Analizi
Örgütsel Hafıza Kaybı Ölçeğini oluşturmak için mülakat sırasında ortaya çıkarılan 67 ifadenin
katılımcılar tarafından verilen yanıtlar çerçevesinde belli bazı faktörlerde toplanıp toplanmadığına
yönelik keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Öncelikle faktör analizine uygunluğu açısından örneklem
yeterliliği için KMO’ya bakılmış ve Barlett küresellik testi uygulanmıştır. KMO değeri 0,927 ve 0,001
anlamlılık düzeyinde Barlett testi χ2df=2211=14709,307 çıktığından verilerin faktör analizine uygun
olduğuna karar verilmiştir.
Yapılan faktör analizinde ifadeler % 61, 544 açıklama gücüyle özdeğerleri 1’in üzerinde olan 14
faktörde toplanmıştır. İfadelerin faktör yüklerine bakıldığında 0,50’nin altında olan ve/veya birden
fazla faktöre yüklenen ifadeler tespit edilmiş olup, bunların arındırılmasına yönelik faktör analizlerine
devam edilmiştir. Sonuçta 38 ifade analizden çıkarılmış, kalan 29 ifade altı faktörde toplanmıştır.
Tablo 3’te görüldüğü üzere ifadelerin faktörlere yükleme oranları 0,537 ile 0,915 arasında değişmekte
olup, altı faktörün toplam açıklama gücü 63,356 çıkmıştır. Faktörlerin faktör yükleri ise 31,881 ile
3,677 arasında değişmektedir. İlgili faktörlerin AVE değerleri ise 0,517 ile 0,648; CR değerleri 0,902 ile
0,794 ve Cronbach alfa değerleri ise 0,917 ile 0,805 arasında olup, daha önce belirlenen kesme
noktalarında kaldığı, keşfedici faktörü analizi çerçevesinde yapısal geçerliliği ve güvenilirliği sağladığı
görülmüştür. Faktörlerde toplanan ifadelerin içeriklerine bakılarak faktör isimleri verilmiştir. Birinci
faktörde beş ifade toplanmış olup “Eğitimden kaynaklanan hafıza kaybı”, ikinci faktörde yedi ifade
toplanmış ve buna “Donanımdan kaynaklanan hafıza kaybı”, üçüncü faktörde ise dört ifade yer almış
olup “Yeni çalışanın uyumsuzluğu ile ilgili hafıza kaybı” şeklinde isimlendirilmiştir. Dördüncü faktörde
altı ifade toplanmış olup “İşin yönetilmesi ile ilgili hafıza kaybı”, beşinci faktörde dört ifade yer almış
ve “Elektronik verilerle ilgili hafıza kaybı” ve son olarak altıncı faktörde üç ifade yer almış olup
“Rotasyondan kaynaklanan hafıza kaybı” şeklinde isimlendirilmiştir.
5.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi
KFA’de ortaya çıkan faktörlere yüklenen ifadelerin doğruluğuna yönelik olarak öncelikle birinci düzey
DFA yapılmıştır. KFA’da ortaya çıkan ifade ve bunların yüklendiği faktörler gözetilerek Şekil 1’de
görülen model çizilmiştir. Daha sonra faktörler birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Program çalıştırıldığında
daha önce belirlenen kesme değerleri çerçevesinde iyi uyum değerleri üretmediği görülmüştür.
Programın önerdiği modifikasyonlar çerçevesinde ifadelerin hata terimleri arasında kovaryanslar
çizilmiştir. Bunun sonucunda model iyi uyum değerleri üretmiştir (χ2df=349=604,811 (p≤0,001);
χ2/df=1,733, GFI=0,887; AGFI=0,860; CFI=0,957; NFI=0,905; RMSEA=0,049). Şekil 2’den de görüldüğü
üzere ifadelerin faktör yükleri 0,62 ile 0,91 arasında değişmektedir.
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Tablo 3: Keşfedici Faktör Analizi

oma62
oma63
oma61
oma64
oma60
oma19
oma20
oma21
oma18
oma16
oma17
oma23
oma8
oma7
oma9
oma10
oma44
oma43
oma45
oma42
oma46
oma47
oma33
oma34
oma32
oma31
oma3
oma4
oma6

1
0,881
0,855
0,804
0,755
0,719

2

Faktörler
3
4

5

-0,886
-0,867
-0,705
-0,680
-0,660
-0,632
-0,537
0,915
0,741
0,676
0,638
0,866
0,844
0,799
0,710
0,657
0,603
0,906
0,852
0,584
0,541

6

AVE

CR

Alfa

Faktör yükü

0,648 0,902

0,917

31,881

0,517 0,88

0,905

10,132

0,562 0,834

0,845

7,501

0,566 0,885

0,912

5,471

0,545 0,821

0,861

4,693

0,849
0,800 0,568 0,794
0,587

0,805

3,677

Not: Açımlama Yöntemi: Maksimum Likelihood; Rotasyon Yöntemi: Normalleştirilmiş Kaiser Oblimin;
Toplam açıklama gücü 63.356'dir. oma=organizatinal memory amnesia.
Birinci düzey DFA’dan sonra ilgili faktörlerin de tek bir faktöre, yani örgütsel hafıza kaybına yüklenip
yüklenmediğine yönelik ikinci düzey DFA yapılmıştır. Bunun için programda Şekil 2’de görülen model
çizilmiştir. Program çalıştırıldığında model iyi uyum değerleri üretmiştir (χ2df=358=645,559 (p≤0,001);
χ2/df=1,803, GFI=0,883; AGFI=0,857; CFI=0,951; NFI=0,898; RMSEA=0,051). Faktör yük değerleri 0,44
ile 0,72 arasında değişmektedir. İki faktörün faktör yükünün 0,50’nin altında kaldığı, ama 0,40’ın
altında da olmadığı görülmektedir (0,44 ve 0,47). Ayrıca CR değeri (0,767 ) kabul edilebilir sınırlarda
çıkmasına rağmen AVE değeri 0,362 gibi kabul edilmeyen sınırdadır. AVE’si düşük olan iki boyutun
modelden çıkarılmasına yönelik işlem yapılsa da AVE’nin 0,50’nin üzerine çıkmadığı (0,42) görülmüş,
bu haliyle bırakılmasına karar verilmiştir.
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Şekil 1: Birinci Düzey DFA

5.4. Korelasyon
Oluşan faktörlerin kendi aralarında ve demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için
korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 4’ten görüldüğü üzere Hafıza Kaybı Barometresi “elektronik
verilerle ilgili hafıza kaybı” boyutu haricinde diğer boyutlarla anlamlı ilişkilere sahiptir. Boyutların
kendi aralarındaki tüm ilişkilerin de anlamlı olduğu görülmektedir. Hatta bu ilişkilerin bazıları orta
düzeydir. En yüksek ilişki “eğitimden kaynaklanan örgütsel hafıza kaybı” ile “işin yönetilmesinden
kaynaklanan örgütsel hafıza kaybı” arasındadır (r=0,547; p≤0,01). İstatistiki olarak anlamlı olsa da en
düşük ilişki ise “elektronik veriyle ilgili örgütsel hafıza kaybı” ile “yeni çalışanın uyumluluğu ile ilgili
örgütsel hafıza kaybıdır” (r=0,126; p≤0,05). “Yeni çalışanın uyumluluğu ile ilgili örgütsel hafıza kaybı”
ile demografik değişkenlerden yaş (r=0,173; p≤0,05); kurum tecrübesi (r=0,155; p≤0,05); toplam
tecrübe (r=0,173; p≤0,05) anlamlı ilişkiye sahiptir. “Donanım ile ilgili örgütsel hafıza kaybı” ile toplam
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tecrübe (r=-0,133; p≤0,05) arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu anlamlı ilişkiler içerisinde
yalnızca “donanım ile ilgili örgütsel hafıza kaybı” ile toplam tecrübe arasındaki ilişki olumsuz, ama
diğerleri olumludur.
Şekil 2: İkinci Düzey DFA
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Tablo 4: Korelasyon Analizi
Değişkenler
1
1. Barometre
1
2. Yaş
0,082
3. Kurum tecrübesi 0,003
4. Toplam tecrübe
0,061
5. eğitimden
0,185**
6. Donanım
0,141*
7. Yeni çalışan
0,250**
8. İşin yönetilmesi 0,244**
9. Elektronik veri
0,072
10. Rotasyon
0,291**
Not: **p≤0,01; *p≤0,05.

2

3

4

5

1
0,766**
0,894**
0,030
-0,096
0,173**
-0,084
-0,046
0,068

1
0,824**
-0,016
-0,088
0,155**
-0,048
-0,044
0,028

1
0,026
-0,133*
0,173**
-0,064
-0,072
0,057

1
0,376**
0,351**
0,547**
0,369**
0,276**

6

7

8

9

10

1
0,204**
1
0,382** 0,278**
1
**
*
0,520 0,126 0,367**
1
**
**
**
0,272 0,408 0,295 0,197** 1

SONUÇ VE ÖNERİLER
Örgütlerin almaya çalıştıkları ISO belgeleri ile yönetimin kontrolü ele almasına yönelik uyguladığı
prosedürler “belgeleme” odaklıdır. Bu durum oluşan bilginin kullanılması ve paylaşılması değil
unutturulmasına yönlendirmektedir. Yöneticilerin hali hazırdaki uygulamaları, geçmişteki bilgilerin
kullanılması şeklinde değil, örgütün hafıza kaybını teşvik edici şekilde uyguladığı görülmektedir (Stark,
2018). Yönetimin elde edilen veri ve bilgileri korumaya, depolamaya ve gerektiğinde kullanmaya
yönelik politikalar belirlemesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalar düşünmeyi korumanın, örgütün
radikal değişimdeki başarılı yönetimine, örgütsel hafızadaki bilgiye erişme, paylaşma ve elde tutma
kabiliyetine bağlı olduğunu göstermektedir (Scalzo, 2006).
Örgütsel hafıza kaybının belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirilmesi amacını taşıyan bu çalışmada
belirlenmiş olan ifadelerin bir boyutta toplanıp toplanmadığına yönelik yapısal geçerlilik ve güvenirlik
analizleri yapılmıştır. 67 adet ifadenin öncelikle keşifsel faktör analizi ve daha sonra doğrulayıcı faktör
analizi çerçevesinde, ifadelerin altı alt boyuta ayrıldığı görülmüş ve bu modelin geçerliliği ve
güvenirliliği sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu altı boyutun iki boyutu hariç örgütsel hafıza kaybını
yansıttığı, yapılan yapı geçerlilik ve güvenirlik analizleriyle belirlenmiştir. Bu boyutlar; “Eğitimden
kaynaklanan hafıza kaybı”, “Donanımdan kaynaklanan hafıza kaybı”, “Yeni çalışanın
uyumsuzluğundan kaynaklanan hafıza kaybı”, “İşin yönetilmesi ile ilgili hafıza kaybı”, “Elektronik
veriden kaynaklanan hafıza kaybı”, “Rotasyondan kaynaklanan hafıza kaybı”dır. “Yeni çalışanın
uyumsuzluğundan kaynaklanan hafıza kaybı” ve “Elektronik veriden kaynaklanan hafıza kaybı”
boyutlarının düşük faktör yükü olması nedeniyle ölçek yapı geçerliliğinin yeniden çalışılması gerektiği
ortaya çıkmaktadır.
Yapılan değerlendirmede yapı güvenirliliğine engel ikinci düzey analizde ortaya çıkan düşük AVE
değeridir. Bu nedenle çalışma ifadelerinin yeniden gözden geçirilerek farklı bir örneklemde yeniden
test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bundan sonra yapılacak olan çalışmalar yeni örneklemlerle
test edilmelidir.
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Örgütsel Güvenin Hizmetkâr Liderlik ile Pozitif Örgütsel Davranış İlişkisindeki Aracılık Rolü: Devlet
Üniversitesinde Bir Araştırma17
Esra SELVİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

Özet
Güç kullanarak otorite kurmaya çalışan liderlerin çağdışı kaldığı ve bu liderlik anlayışının yerini empati
kuran ve çalışanlarına hizmeti esas alan liderlik anlayışına bıraktığı söylenebilir. Hizmetkâr liderlikte
ön plana çıkan en temel anlayış isminden de anlaşılacağı üzere hizmetkârlıktır. Hizmetkâr liderlik
yaklaşımının insani değerlere odaklanan yapısı da, üniversite çalışanlarına yönetimde güzel bir çıkış
noktası olmuştur. Bu çalışmada ele alınan ana amaç, hizmetkâr liderlik ile pozitif örgütsel davranış
ilişkisinde örgütsel güvenin rolünün tespit edilmesidir. Araştırmasının sahası bir devlet üniversitesi
olarak belirlenmiş olup örneklem tesadüfi şekilde seçilmiştir. Araştırmanın yapısal geçerliliği keşfedici
ve doğrulayıcı faktör analizleriyle sınanmış, güvenirliklileri ise test edilmiştir. Amaca bağlı olarak
oluşturulmuş olan Yapısal Eşitlik Modeli, aracılık temeline dayanmaktadır. Araştırma sonucunda
örgütsel güvenin hizmetkâr liderlik ve pozitif örgütsel davranış arasında aracı olduğu görülmüş ve
boyutların birbiriyle ilişkisi önemli derecede anlamlı çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr Liderlik, Örgütsel Güven, Pozitif Örgütsel Davranış, Devlet Üniversitesi.
The Role of Organizational Trust in the Relationship between Servant Leadership and Positive
Organizational Behaviour: A Research at a State University
Abstract
It can be said that the leaders trying to establish authority by using power are out of age and this
leadership concept is being replaced by the leadership concept based on empathy and serve to its
employees. The most basic understanding that stands out in servant leadership is servant as its name
suggests. The structure of servant leadership approach, which focuses on human values, has been a
good starting point for the management of university employees. The main purpose of this study is
to determine the role of organizational trust in the relationship between servant leadership and
positive organizational behavior. The survey of the research was determined as a state university and
the sample was randomly determined. The structural validity of the study was tested with
exploratory and confirmatory factor analyzes and their reliability was tested. The Structural Equation
Model, which was formed accordance with the purpose, is based on mediation. As a result of the
research, it was determined that organizational trust was a mediator between servant leadership and
positive organizational behavior and the relationship between dimensions was significant.
Keywords: Servant Leadership, Organizational Trust, Positive Organizational Behavior, State
University.
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GİRİŞ
Rekabet avantajı öncelikle geliştiren yöneticilere ve iyi bir örgütlenmeye bağlıdır. Güç kullanarak
otorite kurmaya çalışan liderlerin çağdışı kaldığı ve bu liderlik anlayışının yerini empatiyi ve
çalışanlarına hizmeti esas alan liderlik anlayışına bırakmaya başladığı söylenebilir. Hizmetkâr liderlik
yaklaşımının insani değerlere odaklanan yapısı da, üniversite çalışanlarına yönetimde güzel bir çıkış
noktası olmuştur.
Üniversiteler bilimsel özerkliği olan, dinamik ve aynı zamanda kamu kişiliği olan kurumlardır. Bu
çalışmada ele alınan ana amaç, bir kamu üniversitesinde hizmetkâr liderlik ile pozitif örgütsel davranış
ilişkisinde örgütsel güvenin rolünün tespit edilmesidir. Yapılan çalışmanın literatür araştırmasında bu
üç boyutun (hizmetkar liderlik, örgütsel güven ve pozitif örgütsel davranış) aynı model içinde birbiri
ile olan ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışma akademik literatüre bir yenilik
katması yanında, çalışma hayatında yöneticilerin bu kavramları kullanmalarında daha dikkatli
olmasını sağlayacaktır.
1. İlgili Kavramlar
Hizmetkâr liderlik anlayışı, kişinin herhangi bir çıkar gözetmeksizin kendini başkalarına adayıp, kendi
çıkarlarını geri plana atması, diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Hoşgörü, sevgi, insani
değerler, değişim ve dönüşüm gibi kavramları da kapsamaktadır (Fındıkçı, 2009).
Pozitif psikolojinin örgüte bir yansıması olarak pozitif örgütsel davranış, çalışanlardan alınan verimin
artması için geliştirilebilen ve olumlu bir şekilde yönetilebilen sosyal potansiyelin ve psikolojik
kapasitenin incelenmesi sonucunda elde edilen verilerin uygulanmasıdır (Luthans, 2002). Pozitif
örgütsel davranış, istenilen kriterlere sahip çalışanları işe almanın yanı sıra mevcut örgüt
çalışanlarının kişisel gelişimi ve performanslarının arttırılmasını da sağlamaktadır (Luthans, Avey,
Avolio ve Peterson, 2010).
Örgütsel güven, çalışan tarafından algılanan, çalıştığı örgüte duyulan güvendir. Bir anlamda örgütün,
çalışanın zararına eylem göstermeyeceğine yönelik düşüncesi, güvenidir (Tan ve Tan, 2000). Taklidi
imkânsız olan tek şey sosyal sermayedir (Jones ve George, 1998).
Pozitif yönde geliştirilmiş bir personel kendiliğinden bu güveni oluşturamaz. Güven, belli bir zaman
alan ve ilişkisel deneyimlerden sonra elde edilen bir olgudur. Bu güven ortamının sağlanması kişilerde
daha rahat çalışma ve yaratıcı olma özelliklerini de beraberinde getirir. Hizmetkâr yöneticilikte olduğu
gibi kendini sıfır noktasına çekip çalışanının kendini keşfetmesini sağlayan ve onunla gönül bağı
kurabilen bir yönetici, çalışanın güvenini kazanmada ve örgüte olan inancının sağlanmasına büyük
katkı sağlamaktadır. Güvenin olmadığı bir ortamda çalışanlar, pozitif örgütsel davranışa daha az
isteklidirler (Henttonen ve Blomqvist, 2005).
Çalışan ile yöneticisinin birbirine karşı açık olması yaratıcı düşünme, problem çözme gibi olumlu
durumları sağlaması yanında yanlış anlaşılmaları da engelleyecektir. Bilgi, birikim ve fikirlerini
paylaşma örgütteki sosyal ve düşünsel sermayeyi olumlu yönde etkileyen liderin davranış biçimi
burada önemlidir. Liderin ve çalışanın birbirine karşı tutarlı ve dürüst davranışlar göstermeleri güven
ortamını sağlar.
2. Hipotezlerin Belirlenmesi
Genel anlamda bakıldığında hizmetkâr liderlik ve pozitif örgütsel davranış arasında doğru orantılı bir
ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Örgütte hizmetkâr bir liderin varlığı, örgütteki çalışanların kendilerini
keşfetmelerine olanak sağlayarak, kendilerindeki pozitif yönleri bulmaları ve geliştirmelerine imkan
vermektedir. Pozitif örgütsel davranışta da üzerinde durulduğu gibi, kişilerin pozitife odaklanmaları ve
o yönde gelişimlerinin sürdürülmesi tüm örgüte olumlu dönütler sağlamaktadır. Bu durum da ancak
bir hizmetkâr lider yönetiminde sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmektedir. Hizmetkâr liderlik ve pozitif
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örgütsel davranış da kişilerin duygularına değer vermekte ve önemsemektedir. Çalışanları klasik
teoride olduğu gibi mekanik bir varlık olarak görmemekte ve kişisel farklılıklara önem verip, bu
farklılıkları göz önünde bulunduracak yöntemler geliştirmektedir.
Sosyal mübadele teorisi, tarafların birbirlerine karşılıklı olarak birtakım iyilikler yaptıkları ve yapılan bu
iyiliklerin karşılığının alınacağına dair bir beklenti içinde olduklarını söylemektedir. Örgütlerdeki bu
gizli sistem örgüt içindeki akışı ve iklimi belirlemekte, aksadığı durumlarda ise örgütte kopukluk,
iletişim bozukluğu ve güveni sarsmaktadır. Emerson (1976) bu ilişkide güç ve bağlılık kavramlarını ele
almıştır. Güç kavramında meydana gelen dengesizliklerin sosyal ilişkileri istikrarsız hale getirdiğini ve
bir sosyal mübadele ilişkisinin sürdürülebilmesi için karşılıklı bağımlılığın büyük önem taşıdığını
savunmuştur (Emerson, 1976’dan aktaran Bolat ve Bolat, 2008). Hizmetkâr liderin gücü tekelinde
tutmayıp, örgüt çalışanlarına gerektirdiği oranda paylaştırması karşılıklı sosyal mübadelede çalışan ve
liderin dengeyi korumasını sağlayarak bahsedilen sosyal mübadelenin sağlıklı bir şekilde olmasına
ortam hazırlamaktadır. Pozitif örgütsel davranış boyutundaki iyimserlik kavramı ise sosyal mübadele
de kişilerin yaptıkları iyiliğin karşılığını alacaklarına dair beklentilerin olumlu olması, iyimser
düşünceler içinde olmaları bağlamında kendine mübadele de yer edinmiştir. Bu itibarla aşağıdaki
hipotez yazılabilir.
H1: Hizmetkâr liderlik pozitif örgütsel davranışı olumlu etkiler.
Hizmetkâr liderlikte bulunan, kişisel çıkarlardan çok çalışanların faydasını düşünen, çalışanlarına
hizmet etme felsefesinde olan liderlik anlayışı, örgütsel güven açısından yorumlandığında çalışanların
kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan, çalışanlarının faydalarını düşünen ve iyimser bir tutum
takınan yönetici, çalışanlar açısından yönetime ve dolayısıyla örgüte güveni sağlamada pozitif bir katkı
sağlar.
Örgütsel güven açısından yöneticinin, çalışanların karar alma sürecine katılımına izin verme derecesi,
güvenin gelişimini etkileyecektir. Çünkü çalışanlar bu yolla kendilerini etkileyen kararlar üzerinde söz
ve kontrol sahibi olacak ve kendi çıkarlarını koruma imkânı yakalayacaklardır (Whitener, Brodt ve
Korsgaard, 1998). Kararlara katılım sağlayan çalışanlar aynı zamanda örgüte karşı daha sorumlu hisler
içine girmektedirler ve böylece motivasyonları da artmaktadır. Hizmetkâr liderliğin tanımına
bakıldığında; hizmetkâr lider, alınan kararlarda çalışanlarının da fikirlerinin alınması için onları
cesaretlendirip, maddi manevi sahip olduğu imkânlarla onları destekleyerek sürekli bir gelişim ve
büyüme isteğinde olan kişidir (Brewer, 2010). Hizmetkâr liderler, karar verirken sahip oldukları
makamın gücünden yararlanmaktansa, olayla ilişkili kişileri ikna yoluna giderler (Spears, 2004). Bu
durumda hizmetkâr liderlikte lider, koltuğunun gücünden faydalanmaktan ziyade, çalışanlarına
verdiği imtiyaz ile motivasyonu ve örgütsel güveni sağlamaya çalışmaktadır. Bu açıklamalar ışığında
aşağıdaki hipotez belirtilebilir.
H2: Hizmetkâr liderlik örgütsel güveni olumlu etkiler.
Luthans, Avolio, Avey ve Norman’ın (2007) pozitif örgütsel davranış boyutları (umut, iyimserlik,
dayanıklılık, öz-yeterlilik) ile örgütsel güvenin, yöneticiye güven (Butler ve Cantrell, 1984), çalışma
arkadaşlarına güven (Cook ve Wall, 1980) ve örgüte güven (Zaheer, Mcevily ve Perrone, 1998) olarak
üç boyutu arasında benzerlikler ve ilişkiler vardır. Sosyal değişim teorisi (Blau, 1964), sosyal
değişimlere tanımlanmamış zorunluluklar gerektirir. Bir kişi diğer bir kişiden iyilik gördüğünde, tam
olarak ne zaman olacağını ve ne şekilde olacağını bilmemesine rağmen, gelecekte bu iyiliğin geri
döneceğine dair bir beklenti içine girer (Wayne, Shore ve Liden, 1997). Köksal’ın (2012), yaptığı
çalışmada; sosyal değişim teorisine göre, kendisine değer verilen bir çalışanın, daha verimli çalışma
gayreti içerisine girerek çalıştığı işletmeyi benimsemesi beklenmektedir. Çalıştığı işletmeyi
benimseyen bir kişinin, söz konusu işletmeye karşı geliştirdiği algı ve tutumu; sergilediği davranışı da
pozitif bir eğilim gösterebilir. Bu durum kişide oluşan örgüte güven tutumunu, örgütsel güveni olumlu
yönde etkileyebilir. Aynı zamanda pozitif örgütsel davranış boyutlarından olan iyimserlik, kişilerin
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günlük yaşama pozitif bakış açısına, mevcut durum ve olayların daha iyimser taraflarına
odaklanmaktadır. Gelecek de en iyi gelişmeyi elde edeceklerine dair olumlu bir beklenti içine
girmeleri, sosyal değişim teorisindeki iyiliğin geri döneceğine dair belirsiz bir beklenti içinde olmakla
aynı pozitif duyguyu taşımaktadır.
H3: Örgütsel güven pozitif örgütsel davranışı olumlu etkiler.
Hizmetkâr lider, çalışanları ve dolayısıyla örgüt için elinden gelen fedakârlığı yapmaya hazır,
hizmetkâr, destekleyici, dürüst, açık, empati yeteneği olan, ikna ve öngörüleri yüksek kişilerdir.
Çalışanların örgütsel güven duygularının oluşması için örgütün bir parçası olarak düşündükleri
liderlerinin kendileri için yaptığı hizmet ve yardımların, çalışanlarda yöneticiye ve örgüte güven
duygusunu olumlu yönde oluşturması beklenir. Çalışanlar kendilerine bu kadar önem ve değer
verildiği ortamda ileriye dönük faydalarının korunacağından ve örgütteki yerlerinden emin olacaktır.
Böylelikle çalışma ortamında daha rahat ve yaratıcı bir tutumda olan çalışanlar, iş arkadaşlarına karşı
da olumlu insani değerler besleyeceklerdir. Çalışma ortamındaki iklim, çalışanların birbirine olan
güvenini oluşturur. Sonuçta hizmetkâr liderde bulunan özellikler sayesinde çalışanların yöneticiye,
örgüte ve çalışanlara güvenmesi ve bu durumunda örgütsel güveni olumlu yönde etkilemesi
beklenmektedir. Lider bu özellikleriyle örgütsel güven iklimini sağlamasının yanında, kişilerin hem
lidere hem kurumdaki herkese karşı pozitif davranışlar göstermesini etkileyebilecektir. Çünkü güvenin
hâkim olduğu bir yerde insanlar daha rahat olur ve böylece daha olumlu davranışlar gösterirler.
Örgütün gösterdiği bu pozitif davranışlar sayesinde lider ve örgütte başarı ortaya çıkmaktadır. Bu
itibarla aşağıdaki hipotez yazılabilir.
H4: Örgütsel güven, hizmetkâr liderlik ile pozitif örgütsel davranışı arasında aracı role sahiptir.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Kapsam, Sınırlıkları ve Örneklem
Hizmetkâr liderlik sayesinde örgütsel güvenin kazanılması ve bunun sonucunda pozitif örgütsel
davranışların şekillenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen hipotezler
çerçevesinde Şekil 1’deki model geliştirilmiştir. Bu modelde kontrol değişkenleri olarak cinsiyet,
medeni durum, eğitim durumu, kurumda çalışma statüsü, çalıştığı birim, yaş, kurumda çalışma süresi
ve toplam çalışma süresi yer almaktadır. Bu çerçevede çalışma, amaçta yer alan yer alan olgular ve
etkiler çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Çalışma ile ilgili literatür taramasında birçok kaynağa ulaşılmış
olmasına rağmen, ulaşılamayan veya çalışmada yer almayan kaynaklarda bulunmaktadır.
Şekil 1: Amaçlanan Model
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Araştırma anket tekniğine dayalı saha araştırmasıdır ve Mart 2019 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında
yapılmıştır. Elde edilen bulgular ve geliştirilen önerilerin sadece Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
çalışanlarından memur ve akademisyenler ile sınırlı olduğu ve ülkedeki tüm üniversitelerde çalışan
memur ve akademisyenlerin genelleyemeyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Araştırmanın bir
devlet üniversitesinde yapılmasından ötürü ilgili ilişkilerin “kamu” ve “üniversite” çalışanlarının iş
özelliklerini kapsadığı ve örgüt olarak tekil inceleme olduğu da dikkate alınmalıdır. Olguları ortaya
çıkaracak, geçerlik ve güvenilirliğinin yüksek olduğu görülen hazır ölçekler kullanılmıştır. Bu itibarla
ölçeklere ve kullanılan anket tekniğine yönelik eleştiriler saklıdır.
Tablo 1: Anakütle ve Örneklem Sayıları
Çalışılan Kadro
Öğretim Elemanı
İdari Personel
Toplam

Anakütle Frekans (Yüzde)
1129 (% 55)
930 (% 45)
2059 (% 100)

Örneklem Frekans (Yüzde)
127 (% 54)
110 (% 46)
237 (% 100)

Örneklemin anakütleyi temsil etme açısından tesadüfi olan zümrelere (tabakalı) göre örnekleme
yöntemine göre (Yamane, 2009), idari ve öğretim kadrosunda çalışan oranlarına göre örnekleme
yapılmıştır. Böylelikle çalışılan iki ana pozisyon bazında tesadüfiliğe ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışılan
departmanlarda da mümkün olduğunca tesadüfilik yakalanmaya çalışılmıştır. Departman temelinde
örneklem alınmamasının sebebi, idari kadroda çalışanların diğer departmanlarda da çalıştıkları veya
tam tersi olmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi örneklem çalışılan kadro
anlamında anakütleyi temsil etmiştir.
3.2. Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemleri
Araştırmadaki saha çalışmasında veri toplama aracı olarak yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Anket
iki sayfa ve dört bölümden meydana gelmektedir. Anketin geçerli ve güvenilir sonuç üretmesi için
öncelikle katılımcılara anketle ve anketin uygulanışıyla ilgili bilgi verilmiştir. İlk bölümde demografik
sorular yer alırken, diğer üç bölüm hazır ölçeklerden oluşmaktadır.
Araştırmada geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerden yararlanılmıştır. Hizmetkâr liderlik için
Liden, Wayne, Zhao ve Henderson’nın (2008) Hizmetkâr Liderlik Ölçeği (SL28) kullanılmıştır. Bu ölçek
duygusal iyileştirme ve diğergamlık, kişisel gelişim ve kariyer için destek, kavramsal yetenek, etik
davranma, topluma değer katma olmak üzere beş boyut ve toplam 28 ifadeden oluşmaktadır. Liden
vd.’nin (2008) ölçeğinde bulduğu Cronbach alfa değeri 0,98’dir. Ürü Sanı, Çalışkan, Atan ve Yozgat
(2013) tarafından Türkçeleştirilmiş nüshası kullanılmıştır. Bu çalışmada alfa güvenirliliği 0,96 çıkmıştır.
Örgütsel güven için Nyhan ve Marlow (1992), Cook ve Wall’den (1980) ve Omarov (2009) tarafından
Türkçeleştirilmiş olan Örgütsel Güven Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek yöneticiye, kuruma ve iş
arkadaşlarına güven olmak üzere üç boyut ve toplamda 22 ifadeden oluşmaktadır. Omarov (2009)
tümsel güvenirliliği 0,96 şeklinde bulmuştur. Bu çalışmada ise güvenirlik 0,93 bulunmuştur.
Pozitif örgütsel davranışın saptanmasında Luthans vd.’nin (2007) 24 maddelik Pozitif Örgütsel
Davranış ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçek öz-yeterlilik, iyimserlik, umut ve dayanıklık olmak üzere
dört boyuttur. Toplamsal güvenirlik 0,93’tür (Luthans vd., 2007). Bu çalışmada Kıran (2017)
tarafından Türkçeleştirilmiş nüshası kullanılmıştır. Bu çalışmada alfa değeri 0,90 bulunmuştur.
Her üç ölçekte ölçüm tekniği olarak ‘hiç katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum’dan ‘tamamen
katılıyorum/kesinlikle katılıyorum’a doğru sıralanan aralıklı ölçeklerden 5’li Likert tipi kullanılmıştır.
Demografik değişkenler olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı birim, kurumdaki
çalışma statüsü, kurumda çalışma süresi ve toplam çalışma süresi sorulmuştur.

452

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Yapı geçerliliği için önce açımlayıcı faktör analizi (AFA), sonra da doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
uygulanmıştır. Faktör analizinde Kayser-Mayer-Olkin (KMO) > % 60, Bartlett Küresellik testi için 0,05
düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 23.0 ve IBM AMOS 23.0 kullanılmıştır.
AFA yöntemi Temel Bileşenler Analizi, rotasyon yöntemi olarak Varimax yöntemi kullanılmıştır.
Ölçeklerin faktör analizi yapılırken, tüm ifadeler tek bir havuzda alınarak yapılmıştır. AFA’da öz
değerleri 1’in üzerinde olan faktörlerde toplanan ifadelerin faktör yükü 0,50 üzerinde olan
değişkenler analizde bırakılmıştır. Güvenirliklileri için Cronbach’s Alpha 0,70; AVE 0,50 ve CR ise
0,70’ten büyük değerler kullanılmıştır (Bryman ve Cramer, 2009; Fornell ve Larchker, 1981). YEM
analizlerinde iyi uyum değerleri olarak χ2 (CMIN) / df ≤ 3, GFI ≥ 0,85, AGFI ≥ 0,85, CFI ≥ 0,92, SRMR ≥
0,08, RMSEA ≥ 0.09 (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006) kullanılmıştır.
3.3. Geçerlilik ve Güvenirlik
Ölçeklerin yapı geçerliliği ve güvenirlik analizlerine geçmeden önce ölçek ifadelerine yönelik her
katılımcının verdiği cevapların tutarlı olup olmadığına yönelik standart sapmasına bakılmış ve 0,30’un
altında cevap ve uç değerler olmadığı görülmüştür. Katılımcıların ortak varyans tutarsızlığını
engellemek için dağıtılan anketlerde kendilerini ifade edecek ibare kullanılması istenmemiştir
(Armstrong ve Overton, 1977). Ayrıca ortak varyans tutarsızlığının (Podsakoff, MacKenzie, Lee ve
Podsakoff, 2003) olup olmadığına yönelik tüm değişkenlere Harman’ın tek faktör testi altında AFA
yapılmıştır (Podsakoff ve Organ, 1986). Yapılan analizde açımlama yöntemi olarak kullanılan
maximum likelihood sonucunda açıklama gücü % 50’nin altında kalarak (% 28,426) ölçek
değişkenlerinin tek bir faktörde toplanmadığı ve katılımcıların tutarlı cevap verdiği görülmüştür.
Yapılan AFA’da öncelikle ölçeklerin örneklem yeterliliğine bakılmış ve yeterli olduğu sonucuna
varılmıştır (KMO=0.918; Barlett Testidf=2701=14339,535; p<0,0001 düzeyinde anlamlı). Yapılan Temel
Bileşenler faktör analizinde ilgili 74 ifade % 70,160 açıklama gücünde 14 faktörde toplanmış, Kaiser
Normalleştirilmiş Varimax döndürme yönteminde farklı faktörlere yakın oranda (bir ifade) yüklenmiş
ve iki (dört ifade) veya tekil (dört ifade) şekilde faktör oluşturmuş ifadeler çıkarıldığında en uygun
sonuca ulaşılmıştır. Pozitif örgütsel davranış ölçeğinden beş ifade, örgütsel güvende iki ifade ve
hizmetkâr liderlikte iki ifade olmak üzere toplam dokuz ifade analizden çıkarılmış, kalan 66 ifade
dokuz faktörde toplanmış olup açıklama gücü % 70,321’dir. Hizmetkâr liderlik iki boyut, örgütsel
güven üç boyut ve pozitif örgütsel davranış ise dört boyut çıkmıştır.
Açımlayıcı faktör analizinde çıkan sonucun iyi uyum sağlayıp sağlamadığına yönelik birinci düzey
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizde iyi uyum istatistikleri üretilmemesi (χ2(CMIN) =
4131,802; df = 1979; χ2(CMIN)/df = 2,088 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,636; AGFI = 0,606; CFI = 0,830; RMSEA
= 0,066 (PLOSE < 0,001); SRMR = 0,059) nedeniyle düşük faktör yüklerine sahip ifadeler (0,50’nin
altında) silinmiş ve hata terimleri arasında programın arasında kovaryanslar çizilmiştir. Açımlayıcı
faktör analizinde hizmetkâr liderlik boyutundaki ikinci boyutun bir ifadesi faktör yükü 0,50’nin altında
olduğu için silinmiş, buna karşılık ilgili boyut iki ifadeye düştüğünden boyut olduğu gibi silinmiştir.
Pozitif örgütsel davranışın bir boyutunun bir ifadesi, diğer iki boyutun ikişer ifadesi faktör yükleri
0,50’nin altında olması gerekçesi ile analizden çıkarılmıştır (Şekil 2). Program yeniden çalıştırıldığında
kabul edilebilir iyi uyum istatistikleri üretmiştir: χ2(CMIN) = 2456,667; df = 1490; χ2(CMIN)/df = 1,649
(p ≤ 0,0001); GFI = 0,749; AGFI = 0,722; CFI = 0,919; RMSEA = 0,051 (PLOSE = 0,380); SRMR = 0,059.
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Şekil 2: Birinci Düzey DFA

Boyutların örgütsel güven ile pozitif örgütsel davranış altında yapılanıp yapılanmadığına yönelik ise
ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmış (Şekil 3), kabul edilebilir iyi uyum istatistikleri
üretilmiştir: χ2(CMIN) = 2486,521; df = 1508; χ2(CMIN)/df = 1,649 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,746; AGFI =
0,721; CFI = 0,918; RMSEA = 0,051 (PLOSE = 0,379); SRMR = 0,058.
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Şekil 3: İkinci Düzey DFA

Doğrulayıcı faktör analizinden çıkan sonuçların yapı ve güvenirlik testleri için AVE, CR ve alfa
değerlerine bakılmış ve kabul edilebilir sonuçlar elde edildiği düşünülmüştür.
Tablo 2: Geçerlilik ve Güvenirlik Sonuçları
Ölçek ve alt boyutları
Hizmetkâr liderlik
Örgütsel güven
Yöneticiye güven
Kuruma güven
İş arkadaşlarına güven
Pozitif örgütsel davranış
Öz-yeterlilik
Psikolojik dayanıklılık
İyimserlik
Umut

Kalan İfade sayısı
23
20
10
5
5
14
3
5
3
3

Faktör yükü
0,879
0,642
0,465
0,711
0,847
0,837
0,827

AVE
0,601
0,467
0,657
0,687
0,640
0,648
0,515
0,514
0,515
0,500

CR
0,972
0,712
0,950
0,916
0,898
0,879
0,761
0,839
0,759
0,750

Alfa
0,972
0,937
0,951
0,920
0,865
0,890
0,754
0,837
0,765
0,742

4. BULGULAR
4.1. Tanımlayıcı Bulgular
Tablo 2’den de görüldüğü üzere ankete cevap verenlerin % 65,40’nın erkek, %34,60’ının kadın çalışan
olduğu, medeni durumuna göre incelendiğinde % 74,8 evli, % 25,2’si ise bekâr, eğitim durumuna göre
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ilköğretim % 5, lise % 6,6, ön lisans %33,6, lisans ve lisansüstü 54,8 olduğu görülmektedir.
Katılımcıların % 76,7’si eğitim birimlerinde, % 46,4’ü idari pozisyonda çalışmaktadırlar. Katılımcıların
yaş ortalaması yaklaşık 40 olup, kurum tecrübeleri yaklaşık 12 yıl ve toplam tecrübeleri ise yaklaşık 16
yıldır.
Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler (n = 237)
Cinsiyet (%)

Medeni Durum (%)

Erkek
170 (% 65,4)

Kadın
Evli
Bekâr
90 (% 34,6)
190 (% 74,8)
64 (% 25,2)
Eğitim Durumu (%)
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans / Lisansüstü
13 (% 5)
17 (% 6,6)
87 (% 33,6)
142 (% 54,8)
Çalışılan birim (%)
Pozisyon (%)
Rektörlük
Eğitim
Memur
Eğitimci
54 (% 23,3)
178 (% 76,7)
110 (% 46,4)
127 (% 53,6)
Yaş (yıl)
Kurum içi tecrübe (ay)
Kariyer (ay)
Ortalama
39,81
134,83
187,02
Standart sapma
7,869
94,134
98,658
4.2. Korelasyon
Tablo 4 detaylı olarak incelendiğinde; yaş değişkeni ile pozitif örgütsel davranış (r=0,14; p≤ 0,05) zayıf
derecede, psikolojik dayanıklılıkla ise (r=0,20; p≤ 0,01) zayıf derecede ilişkili bulunmuştur. Hizmetkâr
liderlik ile örgütsel güven (r=0,70; p≤ 0,01) yüksek ilişkili, örgütsel güven ile pozitif örgütsel davranış
(r=0,19; p≤ 0,01) zayıf ilişkili çıkarken, hizmetkâr liderlik ile pozitif örgütsel davranış arasındaki ilişki
ise (r=0,12; p ≤ 0,05) anlamsız bulunmuştur.
Tablo 4: Korelasyon Analizi
Değişkenler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-Yaş
2-Kurumda
Çalışma 0,73**
Süresi
3-Kariyer
0,87** 0,79**
4-Hizmetkâr Liderlik
-0,07 -0,09 -0,09
5-Örgütsel Güven
-0,03 -0,05 -0,02 0,70**
6-Yönetime Güven
-0,08 -0,07 -0,07 0,72** 0,88**
7-Kuruma Güven
0,01 -0,02 0,01 0,50** 0,79** 0,50**
8-İş Arkadaşlarına Güven 0,06 0,01 0,04 0,34** 0,67** 0,40** 0,38**
9-Pozitif
Örgütsel 0,14* 0,07 0,19** 0,12 0,19** 0,18** 0,10 0,16**
Davranış
10-Öz-yeterlilik
-0,01 -0,07 -0,01 0,10 0,09 0,09 0,04 0,08 0,73**
11-Psikolojik Dayanıklılık 0,20** 0,09 0,23** 0,12* 0,20** 0,17** 0,12 0,19** 0,88** 0,44**
12-İyimserlik
0,11 0,12 0,18** 0,08 0,13* 0,16* 0,04 0,09 0,78** 0,53** 0,57**
13-Uyum
0,09 0,09 0,16** 0,06 0,15* 0,14* 0,09 0,11 0,77** 0,44** 0,58** 0,49**
Not: *p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır.
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4.3. Yapısal Eşitlik Modeli
Öncelikle hizmetkâr liderlik, örgütsel güven ve pozitif örgütsel davranış değişkenlerinin aralarındaki
ilişkiyi test etmek için yol analizi çerçevesinde model kurulmuştur. Bu modele kontrol değişkenleri de
dâhil edilmiş, ama iyi uyum istatistikler üretmemesi nedeniyle (χ2(CMIN) = 2917,714; df = 1832;
χ2(CMIN)/df = 1,593 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,735; AGFI = 0,708; CFI = 0,914; RMSEA = 0,048 (PLOSE =
0,788); SRMR = 0,057) öncelikle kontrol değişkenlerinden anlamsız kovaryans ve yollar silinmiştir. Bu
durumda kontrol değişkenlerinden yalnızca toplam tecrübenin pozitif örgütsel davranışa olan etkisi
modelde kalmıştır.
Yapılan analizde model kabul edilebilir iyi uyum istatistikler üretse de (χ2(CMIN)=2581,108; df=1564;
χ2(CMIN)/df=1,650 (p≤0,0001); GFI=0,741; AGFI=0,717; CFI=0,915; RMSEA=0,051 (PLOSE=0,367);
SRMR=0,058) hizmetkâr liderliğin pozitif örgütsel davranışa olan direkt etkisi anlamsız çıkmıştır (β=0,110; p = 0,509). Bu durumda bu anlamsız yol modelden silinerek, yeniden analiz yapıldığında model
kabul edilebilir iyi uyum istatistikleri üretmiştir (χ2(CMIN) = 2581,560; df = 1565; χ2(CMIN)/df = 1,650
(p ≤ 0,0001); GFI = 0,741; AGFI = 0,717; CFI = 0,915; RMSEA = 0,051 (PLOSE = 0,372); SRMR = 0,059).
Modelde hizmetkâr liderlik örgütsel güveni pozitif etkilerken (β=0,832; p ≤ 0,001) örgütsel güven ise
pozitif örgütsel davranışı (β=0,204; p ≤ 0,01) yine pozitif etkilemektedir. Ayrıca toplam tecrübe de
pozitif örgütsel davranışı pozitif (β=0,225; p ≤ 0,001) etkilemektedir. Ama bu etkilerin pozitif örgütsel
davranışını açıklama gücü zayıftır (R2=0,09).
Şekil 4: Teorik Model Geçerlilik Sonucu
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5.7. Aracılık Analizleri
Hizmetkâr liderliğin pozitif örgütsel davranışa etkisinin anlamsız çıkması, akla örgütsel güvenin tam
aracı olup olmadığını getirmektedir. Bunun için Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık modeli
kullanılmıştır. Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık modeline göre öncelikle bağımsız olduğu düşünülen
değişkenin (hizmetkâr liderlik) bağımlı değişkene (pozitif örgütsel davranış) etkisinin anlamlı olması
gerekmektedir. İkinci koşul ise bağımsız değişkenin (hizmetkâr liderlik) aracı olduğu düşünülen
değişkene (örgütsel güven ve üçüncü koşul ise bu aracı değişkenin de bağımlı olan değişkene (pozitif
örgütsel davranış) etkisinin anlamlı olması gerekir. Yapısal eşitlik modelinde bağımsız değişken
(hizmetkâr liderlik) aracı değişkene (örgütsel güven) ve aracı değişkenin de bağımlı değişkene (pozitif
örgütsel davranış) etkileri anlamlıyken, bağımsız değişkenin (hizmetkâr liderlik) bağımlı değişkene
etkisi (pozitif örgütsel davranış) anlamsızlaşıyorsa bu durumda tam aracılık söz konusudur.
Bu nedenle aracı değişken olmadan hizmetkâr liderliğin pozitif örgütsel davranışa olan etkisi için
model kurulmuştur. Model kabul edilebilir iyi uyum istatistikleri üretmiş (χ2(CMIN) = 1261,560; df =
644; χ2(CMIN)/df = 1,960 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,790; AGFI = 0,758; CFI = 0,915; RMSEA = 0,062 (PLOSE
= 0,372); SRMR = 0,056) ve ayrıca hizmetkâr liderliğin pozitif örgütsel davranışa olan etkisi pozitif ve
anlamlı (β=0,149; p ≤ 0,05) çıkmıştır. Bu durumda örgütsel güven hizmetkâr liderlik ile pozitif örgütsel
davranış ilişkisinde tam aracı değişken özelliği taşımaktadır.
Şekil 5: Aracı Değişken Olmadan Hizmetkâr Liderlik ile Pozitif Örgütsel Davranış İlişkisi Modeli

Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık modeli, aracılığın anlamlılığını ölçememektedir. Yaygın olarak
kullanılan Sobel testiyle (Sobel, 1982) test yapılmaktadır. Bunun yanında literatürde Aroian ve
Goodman testleri de bulunmaktadır. Test için internet tabanlı hazır program kullanılmıştır (Preacher
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ve Leonardelli, 2001). Tablo 10’dan görüleceği gibi örgütsel güvenin aracılığı her üç test için 0,05
düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 5: Aracılık Analiz Testleri
Std. olmayan Beta Katsayısı ve Std. hata
Hizmetkâr liderlikörgütsel güven (a)
a’nın std. Hatası
Örgütsel güven pozitif örgütsel
davranış (b)
b’nin std. Hatası

Testler
0,535 Sobel
0,171 Aroian
0,034 Goodman

Test
istatistiği
2.257
2.252
2.261

Std.
Hata
0.041
0.041
0.041

P Değeri
0.024
0.024
0.024

0,075

SONUÇ VE ÖNERİLER
Elde edilen bu sonuçlara göre örgütsel güven hizmetkâr liderlik ve pozitif örgütsel davranış arasında
aracı rolü üstlenmiş ve sonuçta Hipotez 4 kabul edilmiştir. Yine yapılan YEM analizleri sonucu
hizmetkâr liderliğin hem örgütsel güveni hem de pozitif örgütsel davranışı olumlu yönde etkilediği
görülmüş, böylece Hipotez 1 ve Hipotez 2 kabul edilmiştir. Çalışmada yapılan YEM analizi sonucu
örgütsel güvenin pozitif örgütsel davranışı olumlu yönde etkilediği ve bu sonuca göre Hipotez 3’ün
kabul edildiği görülmüştür. Yaş değişkeninin pozitif örgütsel davranışı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre hizmetkâr liderlik örgüt güvenin oluşmasında ve yine lidere olan güvenin
sağlanmasında önemli görev üstlenmektedir. Örgütsel güven ise yöneticiye güvende karşılıklı etkili
olan bir boyuttur. Kuruma ve iş arkadaşlarına güvende örgütsel güven ile karşılıklı bir pozitif ilişki
içerisindedir. Örgütsel güvenin artması için bu üç alt boyutun artması pozitif yönde etkili bir olgudur.
Bu durumda hizmetkâr lider örgütte güven ortamını oluşturarak çalışanların pozitif davranışlar
göstermesine ve bu destekleyici değişkenlerle hem kendi ve hem de kurumun başarısında rol
almalıdır. Bu durumda lidere bu ortamı oluşturması için çok iş düşmektedir. Çalışanlara o güveni
vermek için hakkaniyetli, çalışanları anlayabilen ve empati kurabilen bir lider olmalıdır. Bu bahsedilen
özellikler hizmetkâr liderlikte olması gereken ve günümüz liderlerini diğerlerinden farklı kılan çok
önemli özelliklerdir.
Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde sınırlı bir örnek üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışma
sonrasında yürütülecek çalışmalar, farklı kurumlar ve farklı meslek gruplarında karşılaştırmalı olarak
uygulanabilir. Yine örnek sayısı artırılarak da çalışma geliştirilebilir.
Çalışmada hizmetkâr liderlik tek boyut olarak bulunmuştur. Bu durumun sebebi hizmetkâr liderlik
sorularını çalışanların cevaplamaktan kaçınması veya gerçek cevapları vermemesi olduğu
düşünülmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için çalışma yapacak araştırmacıların yeni bir ölçek ve
yeni sorular ile değerlendirme yapmasında büyük fayda görülmektedir.
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Özet
Örgütlerin belirli amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için sürekli olarak bilgiyi işlemelerinin bir sonucu
olarak örgütsel hafıza oluşur. Bu çalışmanın amacı örgütlerde oluşmuş olan örgütsel hafızayı besleyen
ve engelleyen faktörlerin tespit edilmesidir. Örgütsel hafızayı besleyen faktörler olarak bilgi yönetimi,
dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik; engelleyen faktörler olarak da örgütsel kısıtlar ve örgütsel
çatışma ele alınmıştır. Kavramların önceden geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış hazır
ölçekler kullanılarak yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma evrenini; Hatay’da faaliyet
gösteren eğitim, imalat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlardır. Veriler,
anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Analiz sonucunda örgütsel çatışmanın örgütsel hafızayı
etkilemediği, bilgi yönetimi, liderlik ve örgütsel kısıtların örgütsel hafızayı olumlu, kontrol
değişkenlerinden yalnızca yaşın örgütsel hafızayı olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bilgi
yönetiminin örgütsel hafızaya etkisinin en fazla sağlık sektöründe, etkileşimsel liderliğin etkisinin en
fazla eğitimde, dönüşümsel liderliğin ise imalatta olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Hafıza, Bilgi Yönetimi, Liderlik, Örgütsel Kısıtlar, Örgütsel Çatışma.
A Research on Factors Affecting and Restraining Organizational Memory
Abstract
In order to achieve the goals and objectives, organizational memory occurs as a result of
organizations’ processing information as continuously. The aim of this study identifies the factors
that nourish and prevent organizational memory that has developed in organizations. Knowledge
management and transformational and transactional leadership have been dealt with as nourishing
factors organizational constraints and organizational conflict as preventing factors. The aimed model
was tested with structural equation model by using pre-developed, valid, and reliable scales. The
population of the research consists of employees who are working in education, manufacturing and
health sectors that companies operate in Hatay. The data were collected by using the questionnaire
technique. According to analyses, the results revealed that organizational conflict did not affect the
organizational memory whereas knowledge management, leadership and organizational constraints
positively affected the organizational memory. Among control variables, only age was found to affect
organizational memory negatively. ıt was found that knowledge management had the greatest
impact on organizational memory in the health sector where as Interactional leadership had the
greatest impact in the education sector. Transformational leadership, on the other hand, had the
greatest impact in manufacturing sector.
Keywords: Organizational Memory,
Constraints, Organizational Conflict.
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GİRİŞ
Örgütler kuruluş aşamasından itibaren basit derecede nitelendirilebilecek bilgi düzeylerinin üstüne
bilgi işleyerek zamanla büyük bir bilgi birikimine sahip olurlar. Bu bilgi birikimin kendisi örgütsel
hafızanın kendisidir. Örgütlerin hızlı değişen koşullarda etkinliklerini devam ettirebilme, rekabet
avantajı sağlayabilme, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ancak sağlıklı bir örgütsel hafıza
oluşturabilme ve bu hafızayı işletebilmeleriyle mümkün olacaktır. Amaçların gerçekleştirmelerinde
önemli etkenlerden biri olan örgütsel hafıza kavramı, örgütlerin kendi hafızalarının farkında olmaları
durumunda onları birçok anlamda ileri düzeye taşıyacaktır. Ayrıca örgütlerin hangi konularda neyi
yapıp yapamayacakları konusunda da kendi hafızalarının hangi düzeyde olduğunu bilmeleri önemlidir.
Bilgi yönetimi özünde örgütlerin bilgiyi elde etmelerini, elde ettikleri bilgilerin işlenerek örgütsel bilgi
haline dönüşmesini, örgütsel bilginin depolanmasını ve bu depolanan bilginin istenilen yer ve
zamanda tekrar örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlayan bir süreci kapsamaktadır.
Örgütsel hafıza bu noktada örgütsel bilginin depolanmasını temel alan bir yaklaşımdır.
Örgütsel amaç ve hedeflerin belirlenmesini sağlayan, belirlenen bu hedef ve amaçlara erişmek için
kişisel çıkarlar yerine örgütsel çıkarları ön planda tutan, örgütü bu anlamda motive eden, örgütün
yapı ve işleyişini denetleyen en önemli konulardan bir diğeri de liderlik konusudur. Liderlik örgütsel
yapı içerisinde örgütün bu gününü ve geleceğini etkilemesinin yanında, örgütsel hafızanın
oluşturulması ve işletilmesini de direk etkileyen konular arasındadır. Bu anlamda bilgi yönetimi ve
liderlik konuları örgütsel hafızayı besleyen konular olarak ele alınmış ve araştırmanın konusu
edinilmiştir.
Örgütlerin belirlenmiş olan hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için kullanabilecekleri teknik
donanım ile birlikte eğitimli çalışanlara ihtiyacı vardır. Bunlar örgütsel bilgilerin depolandığı önemli
argümanlardır. Örgütler bu anlamda kimi zaman sıkıntılar çekmektedir. Donanımsal olarak yaşanılan
sıkıntılar, çalışanların eğitimi konularında yaşanılan sıkıntılar, yanlış talimat ve prosedürler örgütlerin
sağlıklı işlemelerini engelleyebildiği gibi örgütsel bilgilerinin depolanmasında da engelleyici durumlar
yaratabilmektedir. Aynı şekilde örgüt içerisinde bireysel beklenti ve ihtiyaçların örgütün hedef ve
amaçlarıyla uyumlaşmaması gibi durumlar çatışma ortamını yaratabilmekte, örgütün birlikteliğini,
işleyişini, etkileşimini ve devamlılığını olumsuz etkileyebilmektedir. Örgütsel kısıtlar ve çatışmalar
örgütün normal işlevlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyerek, günlük faaliyetlerin aksamasına,
karışmasına veya durmasına neden olarak örgütsel hafızanın da işleyişini engellemektedir.
Çalışmanın amacı, örgütsel hafızayı besleyen ve örgütsel hafızayı engelleyen faktörlerin tespit
edilmesini analiz etmektir. Çalışanların algıladıkları örgütsel hafıza ve örgütsel hafızayı besleyen
kavramlar olarak bilgi yönetimi, liderlik, örgütsel hafızayı engelleyen kavramlar olarak örgütsel
kısıtlar, çatışma ve bu kavramlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi çalışmanın temel amacını
oluşturmaktadır.
Bu çalışma örgütsel hafıza kavramına farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp akademik yazında bu konu
üzerinde yapılan çalışmalara katkı niteliği taşımaktadır. Örgütsel hafıza konusu üzerine yapılmış olan
çalışmalar incelendiğinde konuyla ilgili örgütsel hafızayı besleyen ve engelleyen etkenlerin bir bütün
olarak ele alınıp sınanmadığı görülmüştür. Örgütsel hafıza ölçeği Türkçe çevirisi yapılarak sınanmıştır.
Araştırma akademik yazındaki bu boşlukları doldurması açısından önem taşımaktadır.
1. Örgütsel Hafıza
Örgütlerin faaliyetlerin sürekliliği için bilginin örgütlerce depolanması ve geleceğe aktarılması için
çeşitli metotlar ve yetenekler geliştirilmelidir. İşte bu bilgi, metot ve yeteneklerin bütünü örgütsel
hafızadır. Örgütsel hafıza, geçmiş deneyimler sonucu öğrenilen ve gelecek kararlara taşınabilen bilgi
ve yetenek birikimidir (Akgün, Keskin ve Günsel, 2005). Ayrıca, örgütsel hafıza; içerik, yayılma, erişim

463

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
ve seviye yönünden farklılıklar gösteren kolektif inanç, davranış rutinleri ve fiziksel depolama
birimlerinin bütünü olarak betimlenebilir.
Örgütsel hafıza örgüt içinde yer alan bireylerde (yöneticiler, teknik sorumlular vb.), örgütün teknolojik
altyapısında (yazılım ve donanım), koordinasyon yöntemlerinde, örgütsel rutinlerde, örgütsel kültür
ve yapısında depolanır. Örgütlerin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmelerini etkileyen birçok örgüt
içi ve dışı faktör söz konusudur. Günümüz koşullarında örgütler için bilgi en önemli değer kaynağıdır.
Enformasyon teknolojilerinin yoğun olarak kullanımının başlanmasıyla beraber yoğun bilgi ortamında
bilgi kirliliği oluşmaktadır. Bu koşullar altında örgütlerin kullanacakları bilginin elde edilmesi,
saklanması ve tekrardan erişilip üstüne yeni değerler eklenerek örgütsel amaçlar doğrultusunda
kullanılması büyük önem arz etmektedir. Örgütsel hafıza bu noktada örgütsel yaşam içinde devreye
girmekte ve örgütlere kolaylık sağlamaktadır.
Walsh ve Ungson (1991) insanların hafızalarından farklı olarak, örgütlerin verileri işleyebildikleri kadar
bir hafızaya sahip olabildiklerini, bu hafızanın da yapısal ve zihinsel olarak iki yönü olduğunu
belirtmişlerdir. Jennex ve Olfman (2004), örgütsel hafıza tanımlanırken içerik ve depo olarak iki ayrı
perspektif dâhilinde ele alınıp tanımlandığını belirtmekte ve örgütsel hafızayı; örgütlerin erişilebilir
depolarında sakladıkları veri, enformasyon ve bilgi olarak nitelendirmektedirler. Bunun yanında
Moorman ve Miner (1997) örgütsel hafızayı içerik açısından ele almış; örgüt içerisinde içerik, düzey,
paylaşılma ve erişebilirlik açısından farklılık gösteren ortak inançlar, davranış kalıpları ve fiziksel
eserler olarak tanımlamışlardır.
Walsh ve Ungson (1991) örgütsel hafızayı, örgütün geçmişine ait bilgilerin depolandığı ve
gerektiğinde tekrardan kullanılarak verilen örgütsel kararlarla ilgili hale getiren yapı olarak
tanımlamışlardır. Croasdell (2001) örgütsel hafızayı elde edilmiş bilginin saklanarak muhafaza
edilmesi, örgüt içinde paylaşılarak öğrenilmesi olarak açıklamakta, örgütsel hafızanın etkin ve yeterli
karar almaya katkı sağladığını, işlem maliyetlerini azalttığını ve örgüt içinde gücü oluşturan bilgiyi
sağladığını ifade etmektedir.
Moorman ve Miner (1997) örgütsel hafızanın yeri konusunda, örgütsel hafızanın kendisini örgüt
içerisinde üç farklı durumda gösterdiğini vurgulamaktadırlar. Buna göre birinci durum olarak örgütsel
inançlar kapsamında örgütsel bilgi, değerler, normlar, efsaneler, mitler ve hikayeler ele alınmaktadır.
İkinci durum olarak biçimsel ve biçimsel olmayan davranış kalıpları, yazılı metinler ve prosedürler ele
alınmaktadır. Üçüncü durum olarak da geçmişteki öğrenmeler sonucunda olan fiziksel eserler olarak
ele alınmaktadır. Jennex ve Olfman (2004) ise örgütsel hafızanın örgütteki bireylerde, yazılı
belgelerde ve bilgisayar temelli veri tabanlarında depolandığını belirtmektedirler.
2. Örgütsel hafızayı Engelleyen ve Besleyen Faktörler: Hipotezlerin Belirlenmesi
Barutçugil (2002: 71-72; 2008: 283) bilgi yönetimini, bilginin daha iyi anlaşılması ve kullanılabilmesi
için herhangi bir işletmede bilginin kavramsallaştırılması, yaratılması, elde edilmesi, depolanması,
gözden geçirilmesi, tekrar erişimi, kullanım ve paylaşımı ile ilgili tüm süreçlerin planlanması ve
uygulanması diye tanımlamaktadır. Bilgi yönetimi örgüt içinde kayıt altına alınmış veya alınmamış
bilgilerin, örgüt çalışanlarının, eğitim, öğrenim ve tecrübelerinden ileri gelen örtük bilginin açık bilgi
haline dönüştürülmesi gibi bir süreci ifade eder. Tiwana (2002: 190-192) bilgi sağlama, depolama,
bilgi istihbaratı ve bilgi transferi gibi bilgi yönetimi konularında teknolojinin birinci derece yardımcı
unsur olduğunu, örgüt içinde üyelerin ilişkilerine karşılık gelen kültürün ikinci unsur olduğunu
belirtmektedir. Bunun nedenini örgüt üyelerinin sürekli birbirleriyle iletişim halinde olmalarına,
bunun da yeni kavramların yaratılması için zemin hazırlamasına bağlamaktadır.
Bilgi yönetimi bilgiyi işlerken belli bir süreci gerektirir. Davenport ve Prusak’ın (2001) bilgi yönetimiyle
ilgili çalışmalarında ortaya çıkarma, kodlama (yazınsal hale getirilmesi) ve transfer (paylaşılması)
aşamalarından oluşan üç aşamalı model geliştirirlerken, Ward ve Aurum’un (2004), ortaya çıkarma ve
veya dışarıdan etme, elde etme, tanımlama, hedefleri doğrultusunda uyarlama ve düzenleme,
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dağıtma, uygulama şeklinde model geliştirmişlerdir. Lee ve Choi (2003) örgütlerdeki bilginin
yönetilmesi için, bilgi yönetimi sağlayıcıları ve bilgi yaratma süreci olarak iki ana boyuttan
bahsetmektedirler. Bilgi yönetim sağlayıcılarını, kültürel sağlayıcılar, teknolojik sağlayıcılar ve yapısal
sağlayıcılar olmak üzere üç grupta incelemektedirler. Bilgi yaratma sürecini ise; sosyalleşme,
dışsallama, birleştirme ve içselleştirme olarak dört aşamada ifade etmektedir. Bu çalışmada Lee ve
Choi’nin (2003) geliştirdiği model esas alınmıştır.
Bilgi yönetimi konusunda örgütlerin iç ve dış kaynaklarında veri, enformasyon ve çeşitli bilgi
birikimlerine sahip olduğu vurgulanmakta, bilgi yönetiminin bu bilgi varlıklarının niteliği ve yeri
belirlenerek elde edilmesi, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için yapılacak olan çalışma ve süreçleri
kapsadığı ifade edilmektedir. Jennex (2006) bilgi yönetim sisteminin, örgütsel etkinliği arttırmak
amacıyla geçmişte alınan kararların tecrübelerinden elde edilmiş bilgilerin mevcut ve gelecek
zamanlarda karar alma faaliyetlerinde uygulanabilmesi amacıyla oluşturulduğunu vurgulamaktadır.
Dolayısıyla bilgi yönetimi örgütsel hafıza kavramıyla iç içe geçmiş bir konudur (Özdemirci, 2001;
Öneren ve Akyüz, 2018). Dolayısıyla aşağıdaki hipotez yazılabilir:
H1: Bilgi yönetimi örgütsel hafızayı pozitif yönde etkiler.
En genel tanım itibariyle liderlik, örgütsel amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için düzenli olarak ve
bilinçli bir şekilde örgüt üyelerini etkileyebilme, yönlendirebilme ve yönetebilme süreci olarak
tanımlanabilir. Ölçer (2008: 128) liderliği, örgütün amaçları doğrultusunda yapılmak istenen
değişikliklerin izleyiciler ve lider arasındaki etkileşimi olarak tanımlamıştır. Lider, liderlik sürecini
gerçekleştiren, örgütü amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek, örgüt üyelerinden farklı kişisel özellikleri
bulunan, örgütü etkileyebilme gücü yüksek özellikteki kişidir (Avcı ve Topaloğlu, 2009: 3). Lider örgüt
üyelerini, örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek adına motive eden, faaliyetlerin başarıya
ulaşması için rehberlik eden, ikna edebilme kabiliyeti yüksek olan, örgüt üyeleri nezdinde güvenirliği
yüksek derecede olan kişidir.
Dönüşümsel liderler stratejide, vizyon ve misyonda, faaliyet ve fonksiyonlarda değişim yaparak,
üyeleri etkilemektedirler. Burns (1979) dönüşümsel liderliği örgüt veya sistemin belirli bir vizyon
dahilinde, yeni düzenlemelerle temel değişimleri sağlayan liderlik olarak tanımlamakta, dönüşümsel
liderlik boyutunda lider ve izleyicilerin birbirlerini, prim ve ödül gibi geleneksel araçların ötesinde
yüksek motivasyon düzeyine çıkartacak bir ilişki içinde olduklarını belirtmektedir.
Etkileşimci lider ise, örgütsel amaç ve hedeflere ulaşabilmek için üyelere düşen rol ve görevleri
açıklayan, başarının yolunu gösteren, ihtiyaç ve tatmin edilmelerine yönelik, örgüt içinde en yüksek
motivasyonu sağlamak, iletişimi canlı tutmak için çaba sarf eden kişidir. Burns (1979) etkileşimci
liderliği, liderin önerilerine uyum sağlanması halinde ve bunun sonucunda ödüllendirme veya
cezalandırma ile karşılaşma süreci olarak değerlendirmekte, etkileşimci liderin bu özelliklerinin
bürokratik otoriteden ya da örgütteki yasal güçten kaynaklandığını vurgulamaktadır. Yani çalışanların
işlerinde gösterdiği performansa bağlı olarak beklentilerinin karşılanmasını, gerektiğinde liderin
örgüte müdahale etmesini benimseyen bir liderlik tipidir.
Örgüt yapısı örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmek için üyelerinin iş rollerini ve işle ilgili olabilecek
faaliyetlerini tanımlar belli bir düzeyde planlar, koordine eder ve gereken denetime tabi tutar. Örgüt
yapısı örgüt içinde bilgilerin paylaşılabilmesine direk etki eden bir kavram olmasıyla örgütsel hafızayı
direk etkilemektedir. Liderlik kavramı örgütün yönetilmesini ifade eden bir kavram olup örgütün
amaç ve hedefleri doğrultusunda alınan bütün kararlarda etkilidir. Bu anlamda örgütsel hafızanın
oluşturulmasında en etkili karar alıcı merkezi şüphesiz liderliktir. Dolayısıyla aşağıdaki gibi iki hipotez
belirlenebilir:
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H2a: Etkileşimci Liderlik örgütsel hafızayı pozitif yönde etkiler.
H2b: Dönüşümcü Liderlik örgütsel hafızayı pozitif yönde etkiler.
Goldratt (1994’den aktaran Akman ve Karakoç, 2005: 104) geliştirdiği kısıtlar teorisinde; işletmelerin
temel amacının kar elde etmek ya da mevcut karlarını arttırmak olduğundan hareketle, kar elde
etmenin ya da mevcut karı arttırmanın önündeki her türlü engeli kısıt olarak tanımlamıştır. Aynı
şekilde her sistemin en az bir kısıtının olduğu ve kısıtların firmaların performanslarını belirlediğini
iddia etmiştir. Kaygusuz (2007: 134-135) kısıt kavramını, bir sistemin içinden veya dışından, amacına
ulaşmasını engelleyen herhangi bir şey olarak tanımlamaktadır.
Pindek ve Spector (2016:7) kısıtları, örgüt üyelerinin görevlerini yerine getirmesini, başarısız
olmalarına neden olan, stres yaratan engelleyici ve müdahale edici, koşullar olarak belirtmektedir.
Spector ve Jex (1998: 357) işe ilişkin kısıtları örgüt üyelerinin yeteneğini ve gayretini yüksek düzeyde
iş performansına yansıtmasını engelleyen durumlar olarak ifade etmektedir. Örgütsel kısıtlar,
ekipman, sarf malzemeleri, bütçe desteği, örgüte dışarıdan sağlanan hizmetler, işle ilgili bilgi, eğitim,
zaman, ve çalışma ortamına ve üyelerin fiziksel özellikleri gibi faktörleri içermekte ve bunların
yetersizliğini ifade etmektedir.
Kısıtlamalar kişisel ve örgütsel yapı kaynaklı olabilmektedir. Kişinin işle ilgili yetersiz bilgiye sahip
olması ya da sahip olmak istememesi, çalışma isteğinin olmaması gibi konular kişisel kısıtlara örnek
verilebilir. Yetki ve görevlendirmeler örgütsel anlamda üyeyi sadece o yetki ve görev çerçevesinde
hapsettiği için örgütsel yapıdan kaynaklı kısıtlara örnek teşkil eder. Örgütte yönetici veya diğer
çalışanlar tarafından da kesintiye uğramak, tartışmak, kişiye bağırmak, kaba davranmak, hoş olmayan
şeyler yapılması, yetersiz yardım, yetersiz eğitim, yanlış talimatlar ve çakışan iş talepleri değişik
anlamda örgütsel kısıtlara örnek verilebilecek konulardır (Spector ve Jex, 1998: 357).
Örgüt amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde sorun olabilecek kısıtların iyi bir şekilde analiz
edilmesi ve bu kısıtlar için çözümler üretilmesi gerekmektedir. Kısıtların ortadan kaldırılması
beraberinde örgütsel hafızanın güçlenmesini getirecektir. Guo, Chen, Long, Lu ve Long (2007)
çalışmalarında örgütsel kısıtları “değişim ve karar verme”, “tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik”, “insani
sistem ve performans”, “kültür ve ilişkiler”, “girişimci ve kaynak”, “öğrenme ve yenilik” gibi konularla
önemli ölçüde ilişkili bulmuşlardır. Kaplan (2010) malzeme konusunda ortaya çıkan herhangi bir
kısıtın zaman ve motivasyon kaybına ve dolayısıyla iş gücü kayıplarına yol açtığını söylemektedir.
Bunlar zincirleme olarak başka konularda da yeni kısıtların doğmasına sebebiyet vererek örgütsel
hafıza önünde kısıtlar doğurmaktadırlar. Fiziksel kısıtlar dolaylı olarak örgütsel hafızayı olumsuz,
yönetimsel kısıtlar ve davranışsal kısıtlar örgütsel hafızayı da direk olarak olumsuz yani negatif
anlamda etkilemektedir. Davranışsal kısıtlar örgüt içi yaşanılan çatışmalar veya gerginlikler, sosyal
kısıtlamalar, iş stresi, iş tatminsizliği, kendini baskı altında hissetme, motivasyonsuzluk şeklinde
görülebilmekte ve örgütsel hafızayı da olumsuz etkilemektedir. Yönetsel kısıtlar; örgütsel kural ve
prosedürlerin kısıt olarak gelişimi engellemeleri, aynı şekilde sosyal kısıtlamaların olması, çalışanlar
üzerinde fazla iş yükü ve çakışan iş talepleri, karar verme sürecindeki kısıtlar, yanlış talimatlar,
yöneticilerin deneyimsiz oluşları gibi konular örgütsel yapıyı, örgütün yaşamsallığını ve başarısını
olumsuz etkiledikleri gibi örgütsel hafızanın gelişimi önünde de olumsuz negatif etkiler
yaratmaktadırlar. Buna göre ilgili hipotez şu şekildedir:
H3: Örgütsel kısıtlar örgütsel hafızayı negatif yönde etkiler.
İki veya daha fazla kişi veya grup arasında doğan anlaşmazlıktır (Koçel, 2003). Örgüt içinde kıt
kaynakların paylaşılması ya da görevlerin tahsisi konularında ki statü, amaç ve değer yargılarının
farklılaşmasından kaynaklanan, bireyler veya gruplar arasındaki uyumsuzluklar ya da
anlaşmazlıklardır.
Çatışmanın ortaya çıktığı ortam ve düzeylerin, çıkış şeklinin farklı oluşu, çatışmanın genel bir tanımını
466

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
yapmayı zorlaştırmaktadır. Çatışma çok değişik ortam ve düzeylerde ortaya çıkmakla birlikte, genel
anlamıyla bireylerin ya da grupların seçenekler arasından birini tercih etmelerindeki güçlüklerden ve
bunun sonucunda karar verme mekanizmalarında bozulmanın yaşanması olarak tanımlanmıştır (Can,
1999: 305). İnsanların dünya görüşlerinin farklı olması, hayata farklı bakış açısına sahip oluşları, kişisel
beklentilerin ve ihtiyaçların farklı oluşu, hem çatışmaya neden olmakta hem de farklı tanımlanmasını
sağlamaktadır. Koçel (2003: 664) ortaya çıkış şekline göre çatışmayı, iki veya daha fazla kişi veya grup
arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlamaktadır.
Örgütsel hafıza genel anlamda örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi adına örgütsel bilgilerin
düzenlemesi ile ilgili olduğuna göre örgüt içinde yaşanan çatışmalar bu bilginin düzenlenmesini ve
dolayısıyla kalıcı hale gelmesi yani hafızaya alınmasını engelleyecektir. Çatışma yaşanan durumlar
örgütsel hafızayı olumsuz etkilediği gibi ortak amaçları gerçekleştirme adına bir araya gelen örgütü
amaçlarından da alıkoyacaktır. Yaşanan bu tip durumlar deneyimli üyelerin örgütten ayrılmalarına da
neden olup örgütsel hafıza kaybına neden olabilecek durumlardır. Örgüt içerisinde oluşan
zıtlaşmalardan dolayı örgüt üyelerinin bilgi ve becerilerini birbirine aktarması zorlaşarak, çalışanların
örgütten ayrılmasına neden olabilecektir. Birikimli örgüt üyelerinin örgütten ayrılmaları örgüt içinde
örgütsel hafıza kaybına neden olacaktır (Kızıldağ vd., 2011). Örgütsel hafıza ortak inançları, örgütsel
kültürü, standartlaşmış faaliyetleri, beklenilen rol davranışları ve uygun örgütsel sembollerin
kullanımını bünyesinde barındıran, örgüt üyelerinin sergiledikleri davranışlarda, iletişim dilinde,
sorunları çözümleme şekillerinde kendini gösteren bir kavramdır (Akgün vd., 2005). Bu açıdan ele
alındığında iletişimden kaynaklı çatışma örgütsel hafızayı negatif yönde olumsuz etkilemektedir.
Dolayısıyla hipotez şu şekilde belirlenebilir:
H4: Örgüt içi çatışma örgütsel hafızayı negatif yönde etkiler.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Kapsam, Sınırlıkları ve Örneklem
Araştırmanın kapsamı örgütlerde bilgilerin depolanmasını sağlayacak veya engel olacak faktörlerin
etkisinin incelenmesi olduğundan temel kavram örgütsel hafızadır. Örgütsel hafızayı etki eden olumlu
veya olumsuz faktörler olarak bilgi yönetimi, etkileşimci ve dönüşümcü liderlik, örgütsel kısıtlar,
örgütsel çatışma ele alınmıştır. Buna karşın birçok faktör sayılabilir. Ama modelin daha karmaşık
olmasını engellemek için diğer faktörler kapsam dışında tutulmuştur. Çalışmanın teorik tartışmasında
saptanan ilişkiler yukarıdaki hipotezler şeklinde belirlenerek Yapısal Eşitlik Modeli oluşturulmuştur.
Yapılan çalışma saha araştırmasına dayanmaktadır. Saha araştırması 2017 sonlarında pilot çalışma
olarak başlanmış, çalışmadaki analizler sonucunda gerekli düzeltmeler yapılarak anket oluşturulmuş
ve çalışma 2018 Haziran ile 2018 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mekân ve analiz birimi,
örneklem olarak Antakya ve İskenderun ilçelerinde yer alan eğitim, imalat ve sağlık sektörlerinden
olmak üzere, her birinden ikişer özel işletmeyi kapsamaktadır. Bu işletmelerde yer alan çalışanların
örgütlerine yönelik yargıları temel alınmıştır. Güvenilir ve geçerli sonuçlar elde etmek için
araştırmada kullanılacak analizlerin yapılmasını sağlamaya yönelik yeterli örnekleme ulaşılmaya
çalışılmıştır. Seçilen örneklem sayısı, YEM analizine uygun (Tanaka vd. 1990’dan aktaran Şimşek 2007:
55) en az 360 olacak şekilde, belli bir hata payı ve güvenirliği barındıran örneklem sayısı kadar
belirlenmiştir. İşletme düzeyinde ise kolayda örneklem seçilmiştir. İlgili kavramlarla ilgili çalışanların
‘tutum ve algılar’ saptanmaya çalışıldığından ötürü itibarla anket tekniğine yönelik eleştiriler bir kısıt
olarak durmaktadır.
500 anket bastırılmış ve elden katılımcılara dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 375 tanesi geri
dönmüş olup geri dönüş oranı % 74 civarındadır. 5 anket yarıdan fazla eksik doldurulduğundan dolayı
analizden çıkarılmıştır. Böylelikle 370 anket araştırmaya dâhil edilmiş ve istatistiki analizleri
yapılmıştır.
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3.2. Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemleri
Katılımcılara demografik özelliklerini ölçmeye yönelik; cinsiyet(kadın, erkek), medeni durum (evli,
bekâr), yönetici olup olmadıkları (evet, hayır), eğitim durumu (ilköğretim, lise, önlisans (2yılık), lisans
(4 yıllık) ve üstü) yönelik bilgiler ise kategorik sorulardır.
Örgütsel hafızayı ölçemeye yönelik Dunham’ın (2010), beş boyut ve 21 ifadeden oluşan ölçeği
kullanılmıştır. İki ayrı örneklemde güvenirlik 0,73- 0,92 arasında değişmektedir. Çevirisi yazarlarca
yapılmıştır. Bilgi yönetimini ölçmek için Lee ve Choi’nin (2003), 2 ana boyut, 11 alt boyut ve 55
ifadeden oluşan ölçeği kullanılıştır. Güvenirlik 0,83-0,89 arasında değişmektedir. Sırkıntıoğlu
Yıldırım’ın (2017) çevirisi bu çalışmada kullanılmıştır. Liderlik konusunda Bass and Avolio (1992)
tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Anketi (Multifactor Leadership Questionnaire; MLQ)
kullanılmıştır. Ölçek üç boyut ve 21 ifadeli olup güvenirliği 0,96’dır. Çevirisi yazarlarca yapılmıştır.
Örgütsel kısıtlar değişkeni için Spector and Jex’in (1998) 11 ifadeli ‘Örgütsel Kısıtlar Ölçeği’
kullanılmıştır. Ölçeğin herhangi bir alt boyutu yoktur. Aynı yazarların bir başka ölçeği olan ‘İşyerinde
Kişilerarası Çatışma Ölçeği’ çatışma değişkeni için kullanılmıştır. Ölçeğin dört ifadesi bulunmakta olup
herhangi bir alt boyutu yoktur. Spector ve Jex (1998) örgütsel kısıtlar için 0,85 ve çatışma için ise 0,74
güvenirlik düzeyleri bulmuşlardır. Bu çalışmada Reyhanoğlu ve Akın’ın (2017) Türkçeye uyarlayıp
geçerlilik ve güvenirlikleri yaptıkları Türkçe ifadeler kullanılmıştır.
Örgütsel hafıza, liderlik, bilgi yönetimi kavramlarının ölçümünde yer alan ifadeler ‘kesinlikle
katılmıyorum’dan ‘kesinlikle katılıyorum’a, çatışma ve örgütsel kısıtların ölçümünde ise ‘hiç’ten ‘çok
sık’a uzanan 5’li Likert tip ölçüm kullanılmıştır.
Yapı geçerlilik için önce açımlayıcı faktör analizi (AFA), sonra da doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
uygulanmıştır. Faktör analiznde Kayser-Mayer-Olkin (KMO) ≥ % 60’ın, Bartlett Küresellik test için
anlamlılık ≤ 0,05 düzeyi belirlenmiştir. Verilerin analizinde IBM SPSS 23.0 ve AMOS 23.0 kullanılmıştır.
AFA yöntemi Maximum likelihood, rotasyon yöntemi Promax Kappa 4 belirlenmiştir. AFA’da öz
değerleri 1’in üzerinde olan faktörlerde toplanan ifadelerin faktör yükü 0,50 üzerinde olan
değişkenler analizde bırakılmıştır. Güvenirlikleri ise Cronbach’s Alpha 0,70; AVE 0,50 ve CR ise
0,70’ten büyük değerler kullanılmıştır (Bryman ve Cramer, 2009; Fornell ve Larchker, 1981). Kontrol
değişkenleri de içerilmiş olan modelin testi YEM ile yapılmıştır. YEM analizlerinde iyi uyum değerleri
olarak χ2 (CMIN) / df ≤ 3, GFI ≥ 0,85, AGFI ≥ 0,85, CFI ≥ 0,92, SRMR ≥ 0,08, RMSEA ≥ 0.09 (Hair, Black,
Babin, Anderson ve Tatham, 2006) kullanılmıştır.
3.3. Geçerlilik ve Güvenirlik
Değişkenlerin normal dağılıp dağılmadıklarını tespiti için yatıklık ve basıklıklarına bakılmıştır.
Demografik değişkenler haricinde ölçeklerde yatıklık veya basıklık problemi yoktur. Katılımcıların
yaygın varyans önyargısını (Common Method Variance Bias, CMV) engellemek için anketlerde
cevaplayıcıların isimlerinin açığa çıkmaması için soru sorulmamıştır (Armstrong ve Overton, 1977).
CMV’nin olup olmadığına (Podsakoff, MacKenzie, Lee ve Podsakoff, 2003) yönelik Harman’ın tek
faktörlü testi (Harman’s one-factor test) ölçeklere uygulanmıştır (Podsakoff ve Organ, 1986). Bu
amaçla tüm ölçeklerin tek faktörde toplanıp toplanmadığına yönelik faktör analizi yapılmıştır. Faktör
analizi sonucunda KMO örneklem yeterlilik ölçümü: 0.948; Barlet küresellik testi χ2df=1035 =
38593,831; p<0,0001) açıklama gücü % 36,499 şeklinde bulunmuştur. Bu durum açıklama gücünün %
50’nin altında olduğundan dolayı değişkenlerin tek faktörde toplanmadığı dolayısıyla CMV’nin
olmadığı görülmüştür.
Her bir kavramın yapısal geçerliliğine yönelik öncelikle AFA yapılmıştır. Her bir ölçek için ayrı ayrı
yapılan faktör analizinde KMO ve Barlett küresellik testleri belirtilen kesme noktalarında çıktığından
dolayı faktör analizindeki değerlerin kullanılabileceği gözlenmiştir. Bilgi yönetimi ölçeği için yapılan
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AFA’da faktör yükü 0,50’nin altında olan 20’si çıkarılarak 35’i yeniden analize tabi tutulmuş, bunun
sonucunda ifadeler 6 faktörde toplanmış, açıklama gücü % 75 çıkmıştır. Ölçekteki boyutların
güvenirlilikleri ise 0,871 ile 0,936 arasında bulunmuş olup boyutların oldukça güvenilir olduğu
görülmüştür. Liderlik için yapılan faktör analizinde ifadelerden faktör yükü 0,50’nin altında olan 6’sı
çıkarılarak 15’i yeniden analize tabi tutulmuş, bunun sonucunda ifadeler 2 faktörde toplanmıştır.
İfadeler teorik olarak 2 faktörde (Bass vd., 2003) toplanmıştır. Faktör analizi sonunda açıklama gücü %
60,73 çıkmıştır. Ölçekteki boyutların güvenirlilikleri ise 0,923 ve 0,905 olarak bulunmuş olup,
boyutların oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. Çatışma ve kısıtlar için yapılan faktör analizinde
ifadelerden faktör yükü 0,50’nin altında olan 4’ü çıkarılarak 11’i yeniden analize tabi tutulmuş, bunun
sonucunda ifadeler Spector ve Jex’te (1998) olduğu gibi iki faktörde toplanmıştır. Faktör analizi
sonunda açıklama gücü % 63,52 çıkmıştır. Ölçekteki boyutların güvenirlilikleri ise 0,894 ve 0,917
olarak bulunmuş olup boyutların orta düzeyde güvenilir olduğu görülmüştür. Örgütsel hafıza için
yapılan faktör analizinde ifadelerden faktör yükü 0,50’nin altında olan 3’ü çıkarılarak 18’i yeniden
analize tabi tutulmuş, bunun sonucunda ifadeler 3 faktörde toplanmıştır. İfadelerin teorik olarak 5
faktörde (Dunham, 2010) toplanması gerekirken 3 faktörde toplanmıştır. Faktör analizi sonunda
açıklama gücü % 59,6 çıkmıştır. Ölçekteki boyutların güvenirlilikleri ise 0,877 ile 0,927 arasında
bulunmuş olup boyutların oldukça güvenilir olduğu görülmüştür.
AFA sonucunda ortaya çıkmış olan ölçek yapılarının her biri için DFA yapılmıştır. DFA’da öncelik olarak
ilgili kavramın alt boyutları var ise bunların doğrulanması için birinci düzey analizler, daha sonra
ölçeklerin alt boyutları sebebiyle bir yapı oluşturup oluşturmadığına yönelik ikinci düzey analizler
yapılmıştır. Birinci düzey ve ikinci düzeydeki doğrulanan boyut ve kavramların yapı güvenirliklerine de
ayrıca bakılmıştır.
Bilgi yönetimi ölçeğinin AFA sonuçları çerçevesinde oluşmuş olan ifade ve boyutlar DFA’ya
uygulandığında iyi uyum sonuçlar vermemiş, bunun üzerine programın önerdiği hata terimleri
arasında kovaryanslar çizilmiştir. Program yeniden çalıştırıldığında iyi uyum istatistiği elde edilmiştir:
(χ2(CMIN) = 1107,997; df = 529; χ2(CMIN)/df = 2,095 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,860; AGFI = 0,834; CFI =
0,948; RMSEA = 0,054 (PLOSE = 0,054); SRMR = 0,052). Boyutların bilgi yönetimi değişkeni altında
yapılanıp yapılanmadığına ilişkin ikinci düzey DFA uygulanmış ve iyi uyum istatistikleri üretilmiştir
(χ2(CMIN) = 1132,044; df = 538; χ2(CMIN)/df = 2,104 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,857; AGFI = 0,833; CFI =
0,946; RMSEA = 0,055 (PLOSE = 0,041); SRMR = 0,055). İlgili ölçeğin güvenirliğine yönelik AVE, CR ve
alfa değerlerine bakılmıştır. AVE 0,51 ile 0,74; CR 0,86 ile 0,94 ve alfa ise 0,871 ile 0,967 arasında
değişmekte olup oldukça güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.
Çok boyutlu liderlik ölçeğinin AFA sonuçları çerçevesinde oluşmuş olan ifade ve boyutlar DFA’ya
uygulandığında iyi uyum sonuçlar vermemiş, bunun üzerine programın önerdiği hata terimleri
arasında kovaryanslar çizilmiştir. Program yeniden çalıştırıldığında iyi uyum istatistiği elde edilmiştir:
(χ2(CMIN) = 223,533; df = 83; χ2(CMIN)/df = 2,693 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,926; AGFI = 0,892; CFI =
0,964; RMSEA = 0,068 (PLOSE = 0,004); SRMR = 0,052). Boyutların tek bir liderlik değişkeni altında
yapılanıp yapılanmadığına ilişkin ikinci düzey DFA uygulanmış ve birbirinden farklı iki boyut
olduğundan iyi uyum istatistikleri üretilememiş, program çalışmamıştır. İlgili ölçeklerin güvenirliğine
yönelik AVE, CR ve alfa değerlerine bakılmıştır. Etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tiplerinin sırasıyla
AVE 0,56 ve 0,60; CR 0,92 ve 0,90 ve alfa ise 0,92 ve 0,91 bulunmuş olup oldukça güvenilir sonuçlar
elde edilmiştir.
Çatışma ve kısıtlar ölçeği için AFA sonuçları çerçevesinde oluşmuş olan ifade ve boyutlar DFA’ya
uygulandığında iyi uyum sonuçları vermemiş, programın önerdiği hata terimleri arasında kovaryanslar
çizilmiştir. Program yeniden çalıştırıldığında kabul edilebilir uyum istatistiği elde edilmiştir: (χ2(CMIN)
= 124,276; df = 38; χ2(CMIN)/df = 3,270 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,942; AGFI = 0,899; CFI = 0,968; RMSEA =
0,078 (PLOSE = 0,001); SRMR = 0,051). Boyutların tek bir değişken altında yapılanıp yapılanmadığına
ilişkin ikinci düzey DFA uygulanmış ve birbirinden farklı iki boyut olduğundan iyi uyum istatistikleri
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üretilememiş, program çalışmamıştır. İlgili ölçeklerin güvenirliğine yönelik AVE, CR ve alfa değerlerine
bakılmıştır. Örgütsel kısıtlar ve örgütsel çatışma sırasıyla AVE 0,52 ve 0,82; CR 0,88 ve 0,91 ve alfa ise
0,89 ve 0,92 çıkmış olup oldukça güvenilir sonuçlar elde edilmiştir (Tablo 14).
Örgütsel hafıza ölçeğinin AFA sonuçları çerçevesinde oluşmuş olan ifade ve boyutlar DFA’ya
uygulandığında iyi uyum sonuçlar vermemiş, programın önerdiği hata terimleri arasında kovaryanslar
çizilmiştir. Program yeniden çalıştırıldığında iyi uyum istatistiği elde edilmiştir: (χ2(CMIN) = 269,841;
df = 124; χ2(CMIN)/df = 2,176 (p ≥ 0,0001); GFI = 0,927; AGFI = 0,900; CFI = 0,967; RMSEA = 0,056
(PLOSE = 0,120); SRMR = 0,039). Boyutların örgütsel hafıza değişkeni altında yapılanıp
yapılanmadığına ilişkin ikinci düzey DFA uygulanmış ve iyi uyum istatistikleri üretilmiştir (χ2(CMIN) =
269,841; df = 124; χ2(CMIN)/df = 2,176 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,927; AGFI = 0,900; CFI = 0,967; RMSEA =
0,056 (PLOSE = 0,120); SRMR = 0,039). İlgili ölçeğin güvenirliğine yönelik AVE, CR ve alfa değerlerine
bakılmıştır. AVE 0,52 ile 0,73; CR 0,87 ile 0,92 ve alfa ise 0,88 ile 0,93 arasında değişmekte olup
oldukça güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler (n = 370)
Cinsiyet (%)

Medeni Durum (%)

Erkek
140 (% 37,8)

Kadın
Evli
Bekâr
229 (% 61,9)
245 (% 66,2)
124 (% 33,5)
Eğitim Durumu (%)
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans / Lisansüstü
69 (% 18,6)
108 (% 29,2)
62 (% 16,8)
127 (% 34,3)
Yönetici Olma Durumu (%)
Sektör (%)
Hayır
Evet
Eğitim
İmalat
Sağlık
331 (% 89,5)
37 (% 10,0)
98 (% 26,5)
207 (% 55,9)
65 (% 17,6)
Yaş (yıl)
Kurum içi tecrübe (ay)
Kariyer (ay)
Ortalama
33,57
72,77
134,87
Standart sapma
7,988
75,547
99,648
Yatıklık
0,843
1,747
1,323
Basıklık
0,654
3,229
2,190
4. BULGULAR
4.1. Tanımlayıcı Bulgular
Araştırmaya katılımcıların sektörel anlamda katılımı şu şekilde gerçekleşmiştir; eğitim 98 kişi genel
katılımcıların % 26,5 ine denk gelmekte, imalat 207 kişi olup, genel katılımcıların % 55,9 una denk
gelmekte, sağlık 65 kişi olup, genel katılımcıların %17,6 sına denk gelmektedir. Tablo 1’den de
görüldüğü üzere ankete cevap verenlerin % 37,8’i erkek, % 61,9’unun kadın çalışan olduğu, medeni
durumuna göre incelendiğinde % 66,2 evli, % 33,5’i ise bekâr, eğitim durumuna göre ilköğretim %
18,6; lise % 29,2; ön lisans % 16,8; lisans ve lisansüstü 34,3’ü olduğu görülmektedir. Katılımcıların %
10’u yönetici, % 89,5’i yönetici değildir. Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 34 olup kurum
tecrübeleri yaklaşık 6 yıl ve toplam tecrübeleri ise yaklaşık 11 yıldır.
4.2. Korelasyon
Yapılan korelasyon analizinde bilgi Yönetimi kendi alt boyutlarıyla 0,718 ile 0,876; örgütsel hafıza ise
kendi alt boyutlarıyla 0,689 ile 0,930 orta ve yüksek ilişkili 0,01 düzeyinde anlamlıdır. Bilgi yönetimi
örgütsel hafıza (r=0,654), etkileşimci liderlikle (r=0,702), dönüşümsel liderlikle (r=0,655) ile orta
seviyede olumlu; örgütsel kısıtlar ve örgütsel çatışma ile zayıf olumsuz istatistiki olarak anlamlı
(p≤0,01) ilişkilidir (Tablo 2).
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Tablo 2: Korelasyon Analizi

Not: *p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır.
4.3. Yapısal Eşitlik Modeli
Çalışmanın amacı olan örgütsel hafızaya etki eden faktörlerin tespiti için yapısal eşitlik modeli
uygulanmıştır. Bunun için bilgi yönetimi, dönüşümsel liderlik, örgütsel kısıtlar, örgütsel çatışma,
etkileşimsel liderlik faktörleri modele bağımsız değişkenler olarak dâhil edilmiştir. Bu modelde ayrıca
kontrol değişkeni olarak yaş, cinsiyet, evlilik durumu, eğitim durumu, sektör, firma tecrübesi, toplam
iş tecrübesi, yöneticilik durumu bağımlı değişkene etki eden faktörler ve ayrıca birbirleriyle ve
bağımsız değişkenlerle kovaryans şeklinde modele eklenmiştir.
Yapılan analizde model iyi uyum istatistikleri üretmiştir (χ2(CMIN) = 280,982; df = 110; χ2(CMIN)/df =
2,554 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,931; AGFI = 0,854; CFI = 0,956; RMSEA = 0,065 (PLOSE = 0,005); SRMR =
0,036) olmasına rağmen bazı ilişkilerde anlamsız çıktığından bunlar modelden çıkarılmıştır. Öncelikle
kontrol değişkenlerden başlanarak anlamsız kovaryans ve yollar modelden çıkarılmıştır. Bunun
sonucunda Şekil 1’deki model elde edilmiştir. Bu model de iyi uyum istatistikleri üretmiştir (χ2(CMIN)
= 182,225; df = 58; χ2(CMIN)/df = 3,142 (p ≤ 0,0001); GFI = 0,923; AGFI = 0,879; CFI = 0,953; RMSEA =
0,076 (PLOSE ≤ 0,0001); SRMR = 0,043).
Şekil 1’e bakıldığında etki eden faktör olarak bilgi yönetimi (β=0,409; p ≤ 0,0001), dönüşümsel liderlik
(β=0,329; p ≤ 0,0001), etkileşimsel liderlik (β=0,248; p ≤ 0,0001), örgütsel kısıtlar (β=0,155; p ≤
0,0001) olumlu ve kontrol değişkenlerinden yalnızca yaş (β=-0,143; p ≤ 0,0001) olumsuz bir şekilde
etkilemektedir. Modelde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene etkisinde açıklama gücü 0,76 gücü
yüksek çıkmıştır.
Modelin sektörler itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik model karşılaştırması yapılmıştır.
Bunun için Ki-kare farklılık Temelli Çoklu Grup Analizi (Multigruop Analysis with Chi-squares
Differences) yapılmıştır. Analizde Model itibariyle sektörler arasında bir farklılık görülmemiştir (kikare farklılık 28,145; p = 0,254).
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Şekil 1: Teorik Model Geçerlilik Sonucu

Tablo 3’e bakıldığında bilgi yönetiminin örgütsel hafızaya etkisinin en fazla sağlık sektöründe
(β=0,588; p ≤ 0,01), örgütsel kısıtların en fazla eğitimde (β=0,208; p ≤ 0,10) etkileşimsel liderliğin
etkisinin en fazla eğitim sektöründe (β=0,436; p ≤ 0,01), dönüşümsel liderliğin ise imalat sektöründe
(β=0,359; p ≤ 0,01), yaşın etkisinin en fazla imalat sektöründe (β=-0,157; p ≤ 0,01) olduğu
görülmüştür.
Tablo 3: Yolların Sektörler İtibariyle Beta Değerleri
Yollar

B

Eğitim
S.E
C.R.
.

İmalat
β

B

S.E. C.R.

Sağlık
β

B

S.E.

0,01
-0,122
0,004
0,157** -0,01 0,01
0,009
1,242
0,014
3,258
*
Örg.Haf
0,383** 0,54
<--- Bil.Yön. 0,477 0,2 2,344 0,462* 0,314 0,069 4,568
0,207
.
*
6
Örg.Haf
0,07
<--- Örg.Kısıt. 0,151 0,09 1,754 0,208 0,104 0,037 2,778 0,14**
0,078
.
5
Örg.Haf
Dönüşümc
0,10
<--0,151 0,11 1,364 0,211 0,251 0,058 4,342 0,359**
0,122
.
ü
2
Örg.Haf
0,436*
0,05
<--- Etkileşimci 0,27 0,11 2,575
0,183 0,064 2,864 0,251**
0,133
.
*
1
Örg.Haf
<--- Yaş
.

C.R.

β

-1,056 -0,117
2,637

0,588*
*

0,961

0,11

0,836 0,131
0,387 0,064

Ayrıca her bir bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisinin (yolun) sektörler itibariyle değişip
değişmediğine yönelik test yapılmıştır. Bu testte her bir yolun standart olmayan beta verileri ve kritik
rasyoları kullanılmaktadır. Her bir grubun standart olmayan betaları diğer grubuyla karşılaştırılarak
farklılığın Z değeri açısından anlamlı olup olmadığına bakılmaktadır. Tablo 4’ten görüldüğü üzere tüm
yollar itibariyle sektörler arasında farklılık olmadığı görülmektedir (p≥0,05 düzeyinde).
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Tablo 4: Çok Gruplu Analiz (Kritik Oranlar İtibariyle Tahimin Beta /Z-değerleri)
Standardize Olmayan Beta
Değerleri

Yollar

Eğitim
Örgütsel
Hafıza
Örgütsel
Hafıza
Örgütsel
Hafıza
Örgütsel
Hafıza
Örgütsel
Hafıza

<--<---

Yaş -0,009

Bilgi Yönetimi 0,477** 0,314*** 0,546***

<--- Örgütsel Kısıtlar 0,151*
<--<---

İmalat
Sağlık
-0,010
0,014***

0,104*** 0,075

Dönüşümcü
0,151
0,251*** 0,102
Liderlik
Etkileşimci
0,27*** 0,183*** 0,051
Liderlik

Sektörel
Karşılaştırmaların Z
Değerleri
Eğitim- Eğitim- İmalatİmalat Sağlık Sağlık
-0,651 -0,148 0,328
-0,759 0,240

1,066

-0,498 -0,649 -0,331
0,804

-0,297 -1,105

-0,710 -1,290 -0,890

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada örgütsel hafıza üzerinde bilgi yönetimi ve liderlik konularının besleyici, örgütsel kısıtlar
ve çatışma konularının kısıtlayıcı rol oynayıp oynamadığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda
elde edilen bulgularda; bilgi yönetimi, liderlik (etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik) ve örgütsel
kısıtların örgütsel hafızayı olumlu şekilde etkilediği ve kontrol değişkenlerinden yalnızca yaş
faktörünün örgütsel hafızayı olumsuz etkilediği görülmüştür. Çalışmada iddia edilen çatışmanın
örgütsel hafızayı olumsuz etkileyip kısıtladığı yönünde bir etki tespit edilememiştir.
Faktörlerin örgütsel hafızaya olan etkisinde sektörel anlamda (eğitim ile imalat, eğitim ile sağlık ve
imalat ile sağlık arasında) farkın anlamlı olup olmadığına yönelik analiz yapılmış, sonuç olarak her biri
için anlamlı bir fark bulunmamıştır. İstatistiki olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte, etkiler
incelendiğinde bilgi yönetiminin örgütsel hafızaya etkisinin eğitim, imalat ve sağlık sektörlerinde
gerçekleştiği ve bu etkinin en fazla sağlık sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Etkileşimsel
liderliğin örgütsel hafızaya etkisinin eğitim ve imalat sektörlerinde gerçekleştiği ve bu etkinin en fazla
eğitim sektöründe, dönüşümsel liderliğin eğitim ve imalat sektörlerinde gerçekleştiği ve bu etkinin en
fazla imalat sektöründe olduğu görülmektedir. Demografik değişkenlerden sadece yaş faktörünün
örgütsel hafızaya etki ettiği ve bunun en fazla imalat sektöründe gerçekleştiği bulgulanmıştır.
Bu araştırma Hatay’ın sadece Antakya ve İskenderun ilçelerinde uygulanmıştır. Araştırma sadece
eğitim, sağlık ve imalat sektörlerinde bazı özel işletmelerdeki çalışanlarla gerçekleştirilmiştir. Bu
anlamda çalışmanın farklı sektörler, farklı yerler ve kamuya ait işletmelere yönelik karşılaştırma
yapabilmek adına çalışmalar yapılabilir.
Ölçek belirleme konusunda özellikle örgütsel hafıza kavramına yönelik yapılan çalışmalar sınırlı olmuş
olup, literatürde kullanışlı ölçek olarak Dunham’ın (2010) örgütsel hafıza ölçeğidir. Örgütsel hafıza
depoları olarak kabul edilmiş yapılar statik bir yapı olarak ele alınmış ve ölçeğe öyle yansıtılmıştır.
Halbuki teknolojinin hızla geliştiği ve bilginin sürekli güncel hale geldiği durumlarda bilgilerin sürekli
yenilenmesi ve örgütün kullanımına sunulması örgütlerin yaşamsal bir sorunudur. Buradan hareketle
örgüt hafızası olarak işlev gören örgütlerdeki depolama birimlerinin net bir şekilde ele alınarak,
bunların teknolojik gelişmelerle beraber aktif halde sürekli olarak eski bilgilerin atıldığı ve yeni
bilgilerle donanmış oldukları göz önüne alınarak daha kapsamlı şekilde örgütsel hafıza ölçeği
geliştirilebilir.
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Bu çalışmada örgütsel hafıza kavramı ile bilgi yönetimi, liderlik, örgütsel kısıtlar ve çatışma
kavramlarının ilişkisi ele alınmış olup, örgütsel hafızanın başka kavramlarla olan ilişkisi üzerinde
durulmamıştır. Bu anlamda örgütsel hafızanın diğer kavramlarla olan ilişkileri incelenebilir. Bu konuda
ilgili yerli ve yabancı akademik yazında bir boşluk olduğu görülmekte, bundan sonraki çalışmalarda bu
konunun çalışılması hususundaki tercihler bu alanın ilerlemesini sağlayacak ve varolan boşluğu
kapatacaktır.
KAYNAKLAR
Akgün, A.E., Keskin, H. ve Günsel, A. (2005). Örgütsel hafıza ile enformasyon teknolojileri (IT)
arasındaki ilişkiler. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 12(2), 1-16.
Akman, G., & Karakoç, Ç. (2005). Yazılım geliştirme prosesinde kısıtlar teorisinin düşünce süreçlerinin
kullanılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(7), 103-122.
Armstrong, J.S., & Overton, T.S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail surveys. Journal of
Marketing Research, 14(3), 396-402.
Avcı, U. ve Topaloğlu, C. (2009). Hiyerarşik kademelere göre liderlik davranışlarını algılama
farklılıkları: Otel çalışanları üzerinde bir araştırma. KMU İİBF Dergisi, 11(16), 1-20.
Barutçu, E. (2008). İşletmelerde bilgi yönetimi. F. Ölçer ve A. Özyılmaz (Eds.), Güncel Yönetim ve
Organizasyon Yaklaşımları (ss. 277-300) içinde, İstanbul: Seçkin Kitabevi.
Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
Bass, B.M., Avolio, B.J., Jung, D.I., & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing
transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207.
Bryman, A., & Cramer, D. (2009). Quantitative data analysis with SPSS 14, 15 and 16: A guide for
social scientists. USA: Routledge.
Burns, J.MacG. (1979). Two excerpts from leadership. Educational Leadership, 36(6), 380- 400.
Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim (5. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.
Croasdell, D.C. (2001). It’s role in organizational memory and learning. Information System
Management, 18(1), 8-11.
Davenport, T.H. ve Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi (1. Baskı). G. Günay (Çev.). İstanbul:
Rota Yayınları.
Dunham, A.H. (2010). Knowledge management in the context of an ageing workforce: Organizational
memory and mentoring. Unpublished Doctoral Dissertion, USA: University of Canterburry.
Eren, E. (1993). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta.
Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and
measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
Guo D. , Chen H. V, Long, R. , Lu, H. ve Long, Q. (2017). A co-word analysis of organizational
constraints for maintaining sustainability. Sustainability, 9(10), 1-19.
Hair J.F., Black, B., Babin, B., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (6th
ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Jennex, M. ve Olfman, L. (2004). Organizational memory. C.W. Holsapple (Ed.), Handbook on
Knowledge Management 1 Knowlegde Matters (ss. ??-??) içinde. New York: Springer.
Jennex, M.E. (2006). Knowledge Management in modern organizations. USA: Idea Grup Publishing.
474

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Jennex, M.E. ve Olfman, L. (2002). Organizational Memory/Knowledge Effects on Productivity, a
Longitudinal Study. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System
Sciences (ss. 1029-1038), IEEE.
Kaplan, B. (2010). Kısıtlar teorisi altında ürün karması optimizasyonu, üretim yönetimi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Kaygusuz, S.Y. (2007). Kısıtlar teorisi: Varsayımlar, süreç ve bir uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Fakültesi Dergisi, 60(4), 133-156.
Kızıldağ, D., Ağca, V. ve Uğurlu, Ö.Y. (2011). Örgütlerde hafıza kaybı ve etkileri: Tekstil sektöründen
bir yansıma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesi Dergisi, 25(1), 193-206.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon. Organizasyonlarda Davranış, KlasikModern-Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Basım Yayım.
Lee, H. ve Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational
performance: an integrative view and empirical examination. Journal of Management Information
Systems, 20(1), 179–228.
Moorman, C. ve Miner, A.S. (1997). The impact of organizational memory on new product
performance and creativity. Journal of Marketing Research, 34(1), 91-106.
Ölçer, F. (2008). Dönüşümcü liderlik. F. Ölçer ve A. Özyılmaz (Eds.), Güncel Yönetim ve Organizasyon
Yaklaşımları (ss. 127-182), Ankara: Seçkin Yayıcılık.
Öneren, M. ve Akyüz, E. (2018). Örgütsel zekâ ve örgütsel hafıza arasındaki ilişki. International
Congress of Business, Economic and Marketing (ss. 159-173), 11-14 Ekim, Kiev.
Özdemirci, F. (2001). Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon
Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (ss.179-186) içinde, 19-20 Nisan, Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Pindek, S. ve Spector, P.E. (2016). Organizational constraints: A meta-analysis of a major stressor.
Work&Stress, 30(1), 7-25.
Podsakoff, P.M., & Organ, D.W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and
prospects. Journal of Management, 12(4), 531-544.
Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y. & Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in
behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of
Applied Psychology, 88(5), 879-903.
Reyhanoğlu, M. ve Akın, Ö. (2017). The impact of violence preventive climate on the positive and
negative work behavior of employee: A research at the University Hospital. International Congress on
Management Economics and Business, 7-8-9 September, Bulent Ecevit University, Zonguldak.
Sırkıntıoğlu Yıldırım, Ş. (2017) Bilgi yönetimi ve inovasyon perspektifinde stratejik çift yeteneklilik
seçimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anakara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Spector, P.E. ve Jex, S.M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and
strain: Interpersonal conflict at work scale, organizational constraints scale, quantitative workload
inventory, and physical symptoms inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 356367.
Şimşek, M.Ş. (2007). Yönetim ve Organizasyon (9. Baskı). Konya: Adım Matbaacılık.
Tiwana, A. (2002) The knowledge management toolkit: Orchestrating IT, strategy and knowledge
platforms (2. Ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

475

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Walsh, J.P. ve Ungson, G.R. (1991). Organizational memory. The Academy of Management Review,
16(1), 57-91.
Ward, J ve Aurum, A (2004). Knowledge management in software engineering-describing the
process. 15th Australian Software Engineering Conference (ss. 137-146), Australia: IEEE Computer
Society Press.

476

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
ABD’nin, 2017 Aralıkta Yayinlanan, Milli Güvenlik Strateji Belgesinin Analizi ve Türkiye
Dr. Ersoy ÖNDER

Özet
2017 Kasım ayında, ABD başkanı Donald Trump tarafından yazılan ve bir nevi Trump doktrini olarak
kabul edilen ABD’nin Milli Güvenlik Strateji belgesi, bu tarih sonrası yaşanan stratejik olayların daha
net anlaşılabilmesini sağlayan en önemli kaynaklardan biridir. ABD’nin ana politikası, terörle
mücadele iken, geçen süreçte bu politika, terörü kullanarak mücadeleye dönmüştür. Arap baharı ve
2011’de başlayan Suriye krizi ile birlikte, terörle ve diğer devletlerle mücadele için diğer terör
örgütleri kullanılmaya başlanmıştır. ABD, özellikle, cihatçı olarak adlandırdığı terör örgütlerine karşı
kendisinin kullanabileceği tüm devlet dışı örgütleri, terörist yapılanmaları, müttefiklerinin
menfaatlerine zarar veren gruplar olup olmadığına bakmaksızın, vekâlet savaşlarında kullanmıştır.
Yaşanan kriz ve bölgelerin durumuna göre, aynı ittifak içinde olan ülkeler dahi birbirleriyle anlaşamaz
hale gelmiş, stratejik ortaklar arası çatışma riski ortaya çıkmıştır. İşte tam da bu ortamda seçilen
Trump, kendi doktrini olarak kabul edilen Milli Güvenlik Stratejisi ile dünyayı yeni bir düzenle
tanıştırmıştır. 2020’li yılların başında, ülkelerin belki direk olarak birbirleriyle savaşmadıkları, ancak
aynı ittifakta olan ülkelerin bile her an karşı karşıya kalabilecekleri, birbirlerine askeri olmasa bile
ekonomik veya politik yollardan zarar verebilecekleri, soğuk bir barışı yaşar hale gelmiştir dünya. Yeni
dünya düzeni, soğuk barıştır artık.
Anahtar Kelimeler: ABD Milli Güvenlik Stratejisi, Yeni Dünya Düzeni, Soğuk Barış
The Anaysis of United States National Security Strategy Document, Published 2017 and Turkey
Abstract
In November 2017, the US National Security Strategy document, written by the US president Donald
Trump and accepted as a kind of Trump doctrine, is one of the most important sources that provide a
better understanding of the events after this date. The main policy of the US has been the fight
against terrorism and then the fight together with terrorism. With the Arab spring and the Syrian
crisis that began in 2011, the fight against terrorism has turned into a struggle using terrorism
entirely. The United States, in particular, has begun to use all the terrorist structures that it can use
against ISIS in the power of attorney, regardless of whether there are groups that harm the interests
of its allies.
According to the crisis and the situation of the regions, even the countries that are in the same
alliance cannot agree with each other and there is a risk of strategic conflict between the partners. It
was precisely in this environment that Trump chose the way to go to the fire with wood instead of
extinguishing the fire with the National Security Strategy, which is accepted as his doctrine. This
document, and therefore the Trump doctrine, introduced the world to a new order.
At the beginning of the 2020s, the world has experienced a cold peace. Countries do not directly fight
each other, but even countries in the same alliance can face each other at any time and can harm
economically or politically even if they are not military. The new world order is cold peace now.
Key Words: National Security Strategy of US, World Order, Cold Peace
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GİRİŞ
ABD başkanı Trump’ın, Aralık 2017’de yayınladığı, ABD’nin Milli Güvenlik Stratejisi, Trump’ın
başkanlığında ABD iç ve dış politikasının ne şekilde şekilleneceğini gösteren önemli bir belgedir.
Toplam 55 sayfalık bu belge19, otokrasi ile yönetilen ülkelerde görülen, algı yönetimi, ötekileştirme,
rakibi düşmanlaştırma ve yandaşlarını pekiştirme politikalarını fazlasıyla içermektedir. Belgede, bir
giriş bölümü, dilim olarak adlandırılmış dört ana bölüm ve bir de sonuç bölümü bulunmaktadır.
Belgenin giriş bölümünde, ABD’nin karşı karşıya olduğu tehditler ve bu tehditlere karşı izlenecek
stratejiler açıklanmıştır. Birinci bölüm, Amerikan halkının, vatanının ve yaşam tarzının korunmasına;
ikinci bölüm Amerikan refahının yükseltilmesine; üçüncü bölüm güçlü olmak suretiyle barışı
muhafaza etmeye ve dördüncü bölüm Amerika’nın etkisinin arttırılmasına ayrılmıştır. Sonuç
bölümünde ise, dört bölümdeki konuları gerçekleştirmek için, Amerika’nın yapacağı liderlik
vurgulanmıştır.
Bu stratejik belgede göze çarpan önemli hususlar, şu şekilde özetlenebilir.
1. Trump’a göre ABD, çok tehlikeli bir dünyayla karşı karşıyadır. ABD’nin iki büyük düşmanı vardır ki,
bunlar tehdit olarak görülen Kuzey Kore ve İran’dır. İran’ı düşman yapan en önemli özellik sanıldığı
gibi nükleer güç olma isteği değil, dünyanın terörist destekleyicisi olmasıdır. Kuzey Kore ise, ABD’ye
karşı kitle imha silahlarını kullanabilecek ülke olarak tanımlanmıştır. Trump, yapmış olduğu bu rakibini
düşmanlaştırma stratejisiyle, hem güvenlik ve emniyet için yapılan harcamaları arttırabilmekte, hem
neden daha çok güvenlikçi politikalar uygulamak zorunda olduğunu halkına göstermekte, hem de
gelecek seçimlerde, düşmanlardan halkını koruyan başkan olarak, yeniden seçilmeye çalışmaktadır.
Tüm emperyalist, pragmatist ve yayılmacı devletlerdeki politikacıların, iç ve dış kamuoyunda, kendi
politikalarını uygulayabilmeleri için, yaratılmış düşmanlara ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
2. Milyonlarca Amerikalının, gerek iki dünya savaşında, gerekse soğuk savaş döneminde, özgürlük
mücadelesi verdiğini ve müttefikleriyle beraber faşizme, emperyalizme ve Sovyet komünizmine karşı
mücadele ettiğinden bahisle, halkının hamasi duygularına hitap etmektedir. Aslında istediği, önce
Amerikalılar prensibinin, halkı tarafından da desteklenmesini sağlayacak bir alt yapı oluşturmaktır.
3. Çin ve Rusya, “düşman ülkeler” olarak değil, ABD’nin güvenlik ve zenginliğine zarar veren, problem
yaratan, “rakip ülkeler” olarak kategorize edilmiş ve her alanda rekabet içinde olunduğu, bu ülkelerin
askeri güçlerini arttırdıkları ve toplumlarının bilgiye ulaşmasını baskı yoluyla kontrol ettikleri,
dolayısıyla politikalarıyla etki alanlarını genişlettikleri vurgulanmıştır.
4. ABD’nin, 4 başlıkta diğer ülkelere göre avantajlı ve lider durumda olduğunu belirten Trump, bu
avantajları; siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik olarak betimlemiştir. Bu başlıklar, gücün
parametreleridir ve bir ülkenin gücünün ölçülebilmesi, süper güç konumuna erişip erişemediğinin
belirlenmesi için gerekli olan unsurları bire bir karşılamaktadır. Aslında bu şekilde, ABD’nin
avantajlarının ve liderliğinin vurgulanması, dünya üzerindeki yegâne süper gücün ABD olduğunun
dosta düşmana gösterilmesinin kapalı bir ifadesidir.
5. ABD liderliğinin devamı için gerekenleri de yine, ABD halkını korumak, ABD’nin zenginliğini
arttırmak, orduyu yeniden yapılandırma suretiyle barışı korumak ve ABD’nin daha zengin ve güvenlikli
bir ülke olması için ABD’nin etkinliğini arttırmak olarak sıralamaktadır.
6. Bush’un 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya koyduğu önleyici taarruz (preemptive attack) doktrini,
Trump’ın strateji belgesinde, açık olarak yazılmasa da, niyet olarak görülmektedir. “Potansiyel
tehditleri, ABD’ye ulaşmadan önce uzak tutmalı ve imha etmeliyiz.” ifadesi, bu düşünceyi
doğrulamaktadır.

2

(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf, erişim tarihi, 17 Ekim 2019.)
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7. Ortadoğu’daki en önemli sorunu, Filistin-İsrail meselesi olarak görmektedir. Ancak, enteresan bir
şekilde, bu sorunun taraflarından biri olan İsrail’i bölgedeki sorunların kaynağı olarak görmemekte,
dolayısıyla, Ortadoğu sorunlarının iki kaynağını, “Filistinliler ve İran” olarak vurgulamaktadır.
8. Suriye sivil savaşında (sivil savaş tabiri, sanki özellikle kullanılmış), mültecilerin yurtlarına dönmeleri
ve hayatlarının yeniden inşası için çaba sarf edileceğinden bahsetmekte ve “Güvenliği geliştirmeye
yardım eden ortaklarımızı ve yeni oluşumları destekleyeceğiz.” demektedir. “Devletler veya
müttefikler” yerine “Ortaklar ve yeni oluşumlar” ifadelerinin kullanılması tesadüfi değildir. Bu
tabirlerle kastedilenin ne olduğu, belgenin hiçbir yerinde tam olarak izah edilmemiş olmakla birlikte,
Trump’ın kastının hangi oluşumlar olduğu, zamanla ve cihatçı olarak betimlediği terör örgütlerine
karşı desteklediği örgütler vasıtasıyla, çok daha net anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere, özellikle Suriye krizi özelinde ve Ortadoğu’da, 2017
sonrası yaşananları ve gelecekte yaşanabilecekleri anlayabilmek için, Trump tarafından yayınlanan
ABD Milli Güvenlik Stratejisini detaylı incelemek gerekmektedir.
1. GÜVENLİĞİN İLK BOYUTU: AMERİKAN HALKINI KORUMAK
Belgenin ilk bölümü, Amerikan halkının, vatanının ve yaşam tarzının korunması hakkında yazılmıştır.
Sınırların korunmasından, Amerikan gücünün yükseltilmesine, göç politikasında düzenlemeler
yapılmasından, siber tehditlerden kritik altyapının korunmasına, ABD vatanının füze savunma sistemi
ile savunulmasından, cihatçı teröristlerin ABD sınırlarına ulaşmadan durdurulmasını kadar geniş bir
yelpazede, bu koruma düşüncesi izah edilmiştir. Trump’a göre burada korunacak üç ana tema vardır
ki, onlar, Amerikan halkı, Amerikan halkının yaşam şekli ve Amerikan halkının çıkarları olarak
sınıflandırılmıştır. Burada en çok dikkat çeken husus, Trump’ın, ABD yerine, sıklıkla Amerikan halkı
ifadesini kullanmasıdır. Bu ifadeyle, Amerikan milliyetçiliğini yaratmaya, yaşatmaya ve halkını bu
kavram üzerinden konsolide etmeye çalıştığı gayet net anlaşılmaktadır.
Terör ve terörle mücadele kavramında, eski başkan Bush tarafından ifade edilen önleyici taarruz
kavramı, Trump tarafından direk olarak kullanılmamış olsa da, onları kaynaklarında imha etmekten
bahsetmesi, benzer bir stratejinin uygulanacağının göstergesidir. Trump’ın, 27 Ekim 2019’da, Beyaz
Saray'dan yaptığı canlı yayın açıklamasında DAEŞ’ın yıllardır aranan lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin
ABD tarafından yapılan bir operasyon sırasında intihar yeleğiyle kendini patlatarak öldüğünü
söylemesi, tam da bu stratejinin gereğidir. Bu operasyonun seçilme zamanına bakıldığında, terörle
mücadelede kazanılan başarının kullanılması yoluyla, Trump’ın azil süreci tartışmalarındaki kıskaçtan
kendini kurtarmaya çalıştığı ve gelecekteki seçimlerde yeniden adaylık için alt yapı oluşturduğu
değerlendirilebilir.
Bu arada, belgedeki terör ve terörle mücadele ifadelerinde, özellikle bir husus dikkat çekmektedir.
Trump dönemiyle birlikte, terör ve terörizmin tanımının değiştiğini görüyoruz. Şöyle ki;
Terör tehdidi olarak sadece cihatçı teröristler vurgulanmış ve metnin başka hiçbir yerinde küresel
terör tehdidinden bahisle, ayrılıkçı ya da ideolojik kökenli terör örgütlerinden Amerikan halkı için bir
tehlike oluşturabileceğinden söz edilmemiştir. Örneğin, 2006 yılı Bush imzalı ABD Ulusal Güvenlik
Stratejisi belgesinde, Terörle Savaş’ın bir dinle savaş olmadığı, teröristlerin bütün dinleri hedef aldığı,
etnik ve din kökenli terör örgütlerinin de en çok kendi toplumlarına zarar verdiği
değerlendirilmekteydi. Yine Obama döneminin 2015 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, terör
bir bütün olarak ve tehdit kabul edilerek, müttefikler ve sorumluluk duyan ortaklarla birlikte, terörün
radikalliğinden ve şiddetinden korunmak amacıyla teröre karşı sürekli mücadelenin esas alınacağına
işaret ediliyordu. Trump’ın stratejisinde ise, artık Amerikalılara zarar verme olasılığı olan terörün
sadece cihatçı terör olduğundan bahsedilmektedir. Daha da önemlisi, ABD’nin terör örgütleri
listesinde yer alan altmışbir terör örgütünden cihatçı olmayanlar, her ne kadar terör örgütü olarak
kabul edilse de, ABD yasalarındaki terör örgütlerine uygulanacak yaptırımlardan etkilenmeyecekleri
anlaşılmaktadır. ABD Savunma Bakanlığı web sayfasındaki yabancı terör örgütleri listesinin hemen alt
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kısmında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun (INA) (Immigration and Nationality Act) 20 219’uncu
maddesinde yapılan düzeltmeye yer verilerek; “Terör örgütlerinin faaliyetleri ABD vatandaşlarını, ya
da ABD ulusal güvenliğini tehdit etmelidir” denilmektedir. Bu durumda, bir yabancı terör örgütü, eğer
ABD çıkarlarına hizmet ediyorsa, listede yazılı ismini değiştirdiği ya da listede adı olmayan başka bir
örgütle birlikte hareket ettiği anda, terör örgütlüğünden çıkabilmektedir. Böylece, bir terör örgütü,
ABD için strateji belgesinde tanımı yapılan; “Dürüstlük, karşılıklılık ve sadakatle bağlılık temelinde,
ABD ile aynı fikir ve düşüncede olan, ABD prensiplerini geçerli, kurallarını zorunlu kabul eden
ortaklar” arasında yerini alabilecektir. Yani, ABD’nin bize çok ters ve anlaşılmaz gelen, terör listesinde
yer alan PKK ile birlikteliği artık kesinleşmiş durumdaki YPG/PYD terör örgütüne silah, araç, gereç ve
eğitim desteği vermesi, ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin gereğidir.21
2. AMERİKAN REFAHININ YÜKSELTİLMESİ
İkinci bölüm, yani Amerikan refahının yükseltilmesi başlığı ile ifade edilen bölüm, Trump’ın ekonomik
güvenliği, milli güvenlikle eş anlamlı olarak değerlendirdiği bölümdür. Bu bölümde, ABD’nin ekonomik
gücü üzerinde durulmuş, Amerikan halkının korunabilmesi için güçlü bir ekonominin gerekliliğinden
bahisle, bunun aynı zamanda, halkın yaşam tarzını destekleyeceği ve Amerika’nın gücünü
sürdürmesini sağlayacağı vurgulanmıştır. ABD’nin, diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde adalet,
eşitlik ve karşılıklılık, üç ana esas olarak belirlenmiş, bu esaslara dayalı ekonomik ilişkilerin kurulması
veya kurulu olanların da bu esaslar çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, ABD ile ekonomik manada aynı şekilde düşünen ve kapitalizmin
gereklerini yerine getiren ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesinin üzerinde durulmasıdır. ABD’yi
ekonomik olarak sıkıştırmakta olan ve yıllardır süre gelen ABD’nin ekonomik liderliğine göz koyan
Çin’in, ABD’den teknoloji çalmakla ithamı ve yasadışı bu yöntemleri engelleyecek tedbirlerin
alınacağının ifade edilmesi ise, bir diğer önemli vurgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
3. GÜÇLE BARIŞIN MUHAFAZASI
Trump’ın ordusuna hamasetle yaklaştığı, onlara her zaman destek olacağını açıkladığı bu bölümde,
rakip olarak gördüğü Rusya ve Çin ile düşman olarak gördüğü Kuzey Kore ve İran öne çıkmaktadır.
“Barışı Korumak İçin Güçlü Olmak” olarak izah edilebilecek bu bölümde, ABD ve müttefikleri ile
rekabet halindeki üç esas hasımdan bahsedilmektedir. Bunların ilki, Trump’ın düşman olarak
betimlemediği, ancak kendi hegemonyasını değiştirebileceğini değerlendirdiği değişimci güçler, Rusya
ve Çin’dir. İkinci grup, düşman devletler olarak değerlendirdiği ve haydut devletler tabirini kullandığı,
Kuzey Kore ve İran’dır. Son grup ise, cihatçı terör örgütleri olarak ifade edilmiştir. Terör ve terörist
örgütleri bir bütün olarak ele almaması ve sadece “Cihatçı Terör Örgütleri” ifadesini kullanması, diğer
terör örgütlerine ABD’nin mesafeli davranmamasının ve hatta onlarla çıkarları için beraber hareket
etmesinin açık bir göstergesidir. Trump, belirttiği bu tehditlere karşı, ABD vatanını savunmak, refah
seviyesini arttırmak ve barışı muhafaza etmek için ABD’nin yeni kavramlar ve yeni yetenekler
geliştirmesinin gerekliliği üzerinde durmuştur. Geliştirilecek askeri yetenekler; ihtiyacı her zaman
karşılayacak şekilde modernizasyon, alımlarda yeni düzenlemeler, mevcut kapasitenin ve askeri
gücün arttırılması, silahlı kuvvetlerin harbe hazırlık durumlarının yükseltilmesi ve elde her zaman
mevcut ve tam kapsamlı askeri gücü bulundurmak, şeklinde sıralanmıştır.
ABD’nin strateji belgelerinde İslam coğrafyasında yaşayanlar dört grupta toplanmaktadır.22

3

https://www.uscis.gov/legal-resources/immigration-and-nationality-acterişim tarihi, 1 Kasım 2019.

4

Biçer, “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: Kimin İçin Güvenlik, Kimin İçin Tehdit?”, 2018: 5,

http://www.bilgesam.org/incele/5737/-amerika-birlesik-devleteri--abd--ulusal-guvenlik-strateji-belgesi--kimin-icin-guvenlik-kimin-icin-tehdit-/#.XcASoOgzbIV, erişim tarihi, 4 Kasım 2019.
5
Arıboğan, Deniz Ülke, 2013: 86, Büyük Resmi Görmek, Timaş Yayınları
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1. Radikal İslamcılar, (aynı zamanda teröristler olarak adlandırılmaktadır.)
2. ABD Düşmanı Gelenekçiler, (terörist olarak nitelendirilmese de, ABD’nin düşmanı olarak
görülmektedir.)
3. Ilımlı İslamcılar (küresel ağlarla bağlantılı, uzlaşmacı ve inançlara saygılı olarak
değerlendirilmektedir.) ve
4. Laikler ve gayri Müslümler.
ABD açısından ittifak kurmaya en elverişli model, ılımlı İslamcılar olarak tanımlanan ve daha geniş bir
kitleye yayılma potansiyeli olan gruptu. Laikler, evet, Batılı yaşam stillerine sahiptiler, ancak hem aynı
zamanda anti-Amerikancı bir tutum içerisindeydiler, hem de İslam coğrafyasında neredeyse sadece
Türkiye’de başat durumdaydılar. Türkiye’nin, İslam dünyasının tümünde, laik bir model olarak kabul
görmesi zordu, ayrıca bu kabul ABD’nin menfaatlerine de uygun gözükmüyordu. Oysaki ılımlı İslam,
daha kabul edilebilir, uygulanabilir ve ABD çıkarlarına göre şekillendirilebilecek bir gruptu. Bu
bakımdan, ABD tarafında, “Hangi İslam desteklenecek?” konusu ön plana çıkmaktaydı ve tercih, ılımlı
olandan yana kullanıldı. ABD’nin Ilımlı İslam olarak gördüğü ve değerlendirdiği tüm grup, örgüt ve
partilere desteğinin ana sebebi, işte bu ABD çıkar, menfaat ve politikalarının birlikte uygulanabilirliği
gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu çıkar ve politikalara karşı milli menfaatleri uygulamaya başlayan
tüm politik aktörlere, ılımlı İslamcı veya laik olup olmadığına bakılmaksızın, ABD desteği
kesilmektedir. Hatta darbe girişimleri, ekonomik yaptırımlar ve ülkelerin düşman oluşumlarına destek
olunması yoluyla, ABD politikalarına dönüş sağlanmaya çalışılmaktadır.
4. AMERİKAN ETKİSİNİN ARTTIRILMASI
Dördüncü bölüm Amerika’nın etkisinin nasıl arttırılacağından bahsetmektedir. “Önce Amerika” dış
politikasının gelişen toplumların barış ve refahını sağlayacak kuvveti sağlayacağı
değerlendirilmektedir. ABD’nin, bütün insanlığın hak ve menfaatlerinin koruyucusu olacağı, ABD’nin
hedef, ilke ve yöntemleri konusunda hiçbir itirazı olmayan ortaklarını cesaretlendireceği ve kalkınma
yardımları yapılacağı vurgulanmaktadır. Burada dikkat çeken husus, bu yardımlardaki en önemli
kıstasın, yardım yapılacakların ABD’nin ulusal çıkarlarını desteklemesi, ABD çıkarları ile uyuşması ve
yardım almaya istekli olması gereğidir. Bu ortakların mutlaka bir devlet ya da uluslararası hukuk ve
camia tarafından kabul görmüş legal bir örgüt olmasına gerek görülmemiştir. Anlaşılan ve görülen
odur ki, ABD’nin çıkarlarına hizmet eden, ister terörist, ister illegal organizasyonlar olsun, bu doktrin
gereği desteklenecektir. Dünyanın geri kalanını hiçe sayan ve sadece ABD çıkarlarına göre politika
üreten bu sağlıksız ve mantıksız anlayışın, dünyaya barış, özgürlük ve demokrasi getirmesi mümkün
değildir.
5. BÖLGELERE GÖRE UYGULANACAK STRATEJİ
ABD’nin ulusal çıkarlarının, istek ve beklentilerinin bölgesel olarak ele alındığı ve bir dilim olarak değil,
ayrı bir parça olarak yazılmış bu bölümde, bölgeler, Hint-Pasifik, Avrupa, Orta-Doğu, Güney ve Orta
Asya, Batı Yarımküre ve Afrika olarak kategorize edilmektedir.
Hint-Pasifik bölgesinde, Kuzey Kore rejiminin siber, nükleer ve balistik füze programlarındaki yapmış
olduğu gelişmelerden bahisle, bu ülkenin sadece Hint-Pasifik bölgesine değil, dünyanın geri kalanına
da, bu korkunç ve yok edici silahları yayabileceği tehlikesi vurgulanmaktadır. Güney Kore, Japonya,
Avustralya ve Yeni Zelanda ise bölgedeki ortak çıkarları savunan, barış ve güvenliğe katkı sağlayan
ortaklar olarak değerlendirilmektedir. Hindistan’ı küresel bir güç olarak, stratejik savunma ortağı
olarak gören Trump, ABD’nin, Japonya, Avustralya ve Hindistan ile birlikte dörtlü bir işbirliği
mekanizması oluşturma çabalarına devam edeceğini belirtmektedir. Brezilya, Rusya, Çin ve Güney
Afrika ile birlikte hareket eden Hindistan, son yıllardaki teknolojik gelişmelerdeki atakları, nüfusunun
yoğunluğu nedeniyle büyük bir ekonomik pazar ve nihayetinde nükleer bir güç olması sebebiyle,
ABD’nin dikkatini çekmektedir. Çin ve Rusya’nın çevrelenmesi ve kontrol edilmesi ile bu iki devletin
Hindistan’la birlikteliğinin ABD için büyük bir risk oluşturacağı gerçeğinden hareketle, ABD,
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Hindistan’ı, kendi tarafına çekme çabasındadır. Hindistan’ın bu bölgede kilit ülke konumunda olduğu
görülmektedir.
“Güçlü ve özgür Avrupa, ABD için çok önemlidir.” cümlesiyle başladığı Avrupa bölümünde Trump, bu
bölgenin güvenliği kapsamında, ABD’nin NATO’nun beşinci madde taahhütlerine sadık kalacağını
açıkça ifade etmektedir. Öte yandan, bunun sağlanabilmesi ve NATO’nun güçlü bir ittifak olabilmesi
için bütün üyelerin, başta maddi katkı paylarının ödenmesi olmak üzere, ortak paylaşım taahhütlerine
sadık kalmasının gereği vurgulanmaktadır. Rusya’nın Ukrayna ve Gürcistan’daki işgallerini ve
bölgedeki bağımsız devletlere şiddet uygulamasını eleştiren Trump, her ne kadar Sovyet komünizmi
bitmiş olsa da, Rusya’nın komşularını tehdit etmeye devam edeceğini belirtmektedir. Avrupa’nın bir
diğer tehdidinin ise şiddet yanlısı İslamcı uçlar olduğundan bahisle, cihatçı grupların, İspanya, Fransa,
Belçika, İngiltere ve diğer ülkelerde eylemler yaptığını ve Avrupalı ortaklarının ciddi bir tehditle yüz
yüze olmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. Bu örgütlerin, en çok zarar verdiği ve eylem yaptığı ve
yine bu örgütlerle silahlı kuvvetleri ile mücadele eden neredeyse tek ülke olan Türkiye’den
bahsedilmemesi oldukça dikkat çekicidir. Sadece bu bölümde değil, bu belgenin hiçbir yerinde, birçok
ülkeden bahsedilirken, (örneğin; Avrupa Birliği’nden 37, Çin’den 33, Rusya’dan 25, İran’dan 17, Kuzey
Kore’den 16, İsrail’den 4, Filistin’den 2 kez bahsedilmiştir.) müttefik, ortak, iyi, kötü, ne olursa olsun,
Türkiye’den hiç bahsedilmemesi, ABD’nin ve Trump’ın önceliklerinde Türkiye’nin olmadığının bariz bir
göstergesidir.
Bölümde Ortadoğu’ya geldiğimizde, karşımıza, bölgede istikrarı bozacak her şeyden sorumlu olduğu
iddia edilen, İran çıkmaktadır. İran, dünyanın terörizm destekleyen lider ülkesi olarak
betimlenmektedir. Trump, 2015 yılında, İran’la P5+1 (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi
Üyeleri, ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya ile artı bir Almanya) arasında imzalanan nükleer
anlaşmadan beri, İran’ın daha kabiliyetli balistik füzeler geliştirdiği, istihbarat ve siber aktivitelerini
arttırdığından bahsetmektedir. Yapılan anlaşmadan ABD’nin çekilme sebeplerini böylece ortaya
koyarken, düşmanlaştırdığı İran vasıtasıyla, kendisinden önce gelen Obama yönetimini de
eleştirmekte ve o yönetimin yaptığı hatalı anlaşma sebebiyle İran’ın güçlendiğini ima etmektedir.
Trump, İsrail için ise, “Bölgedeki problemlerin kaynağı değildir.” ifadesini kullanmaktadır. Trump’ın ve
nihayetinde ABD’nin, Ortadoğu’yu İsrail gözlüğünden görmesi, politikalarını bu şekilde
şekillendirmesi, kaotik ortamın devamına sebep olmakta, sorunların çözümünü engellemekte,
Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin artmasına ve bu bölgenin kan, ateş ve gözyaşı içerisinde kalmasına
sebep olmaktadır.
SONUÇ
Belgenin sonuç bölümü, sadece bir sayfadan oluşmaktadır. Amerikan çıkarlarının ve Amerikan yaşam
biçiminin korunmasında güçlü bir Amerika’nın bütün dünyada liderlik yapacağından
bahsedilmektedir. Trump kendi yönetimi süresince, Amerikan halkının güvenlik ve refahının daima ilk
sırada dikkate alınacağını, ABD’nin gücüne dayanan bütün avantajlarını kullanılacağını söylemektedir.
Realist bir yaklaşımla, uluslararası siyasette gücün merkezi bir rolünün bulunduğunu ve egemen
ülkelerin barış içerisindeki bir dünyanın teminatı olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla, ABD Ulusal
Güvenlik Stratejisinin, ABD’nin ulusal çıkarlarını net ve açık olarak tanımladığını ifade etmektedir.
Görüldüğü üzere, Trump tarafından kaleme alınan ABD Ulusal Strateji Belgesi, içeriği ve
uygulanabilirliği yönünden Amerikan ulusal çıkarlarını her zamankine nazaran daha açık ve net ifade
eden, üstelik bunun yazılı olarak da beyan edildiği çok önemli bir kaynaktır. “Önce Amerika” prensibi
ile Trump döneminde sürdürülecek ABD dış politikasının nedenleri anlaşılabilmektedir. Her ülke, bu
politika ile direk veya dolaylı olarak karşılaşabilir ve ilişkilerde gerginlik yaşanabilir.
Halkın teveccühü ile iktidara gelenlerin, demokrasiyi bir nevi araç olarak kullanmaya başlamaları,
iktidarda kalabilmek adına, halkının algılarını yönetmekten, onları ayrıştırmaktan, farklı görüşte
olanları birbirlerine düşman etmekten kaçınmamaları ve içeride, dışarıda düşman yaratma arzuları,
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günümüz demokrasi gelişiminin karşı karşıya kaldığı en önemli sorundur. İşte, demokratik kültürün
gelişimine zarar veren bu politik ivmelenmenin bariz ve yazılı örneklerinden birini, yani ABD başkanı
Trump’ın, Aralık 2017’de yayınladığı, ABD’nin Milli Güvenlik Stratejisini incelemiş olduk.
ABD’nin özellikle Arap baharı ve Suriye krizinden itibaren uygulamaya başladığı ve soğuk barış olarak
adlandırdığım bu yeni politikasına karşı, Türkiye’nin yapması gerekenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;
1. Başta komşular olmak üzere, diğer devletlerle, etnik, dinsel, mezhepsel ve yönetimsel farklılıklar
sebebiyle bozulan ilişkilerin, karşılıklı menfaatler ve kazanımlar doğrultusunda kayıtsız, şartsız,
düzeltilmesi ve geliştirilmesi,
2. Atatürk’ün en önemli veciz sözlerinden olan, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” prensibine bağlı
kalınması, diğer devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi,
3. Başta savunma sanayii olmak üzere, son zamanlarda artan yerli ve milli teknolojik gelişimin
ivmelendirilmesi ve müttefik ülkeler dahil olmak üzere, hiçbir devlete mahkum kalmayacak
tedbirlerin alınması,
4. Yaşanan her kriz durumunda ekonomisinin batırılacağı tehditine maruz kalmamak için, ekonomik
kırılganlığını azaltacak ve dışa bağımlılıktan kurtaracak, tasarruf ve üretim ekonomisini arttıracak
tedbirlerin acilen alınması,
5. Türk Siyasi Tarihi’nde önemli yeri olan, Johnson mektubu, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yaşanan
ambargo ve yaptırımlar gibi ilişkilerin benzer şekilde kırılgan ve gergin olduğu durumlarda neler
yapıldığı, hangi politikaların ABD üzerinde daha etkili olduğunun araştırılması, politik dersler
çıkarılması ve iç politikada farklı siyasi görüş ve düşüncelerden olanlarla da, tehditin önemine binaen,
dış politikada uzlaşma ortamının sağlanması,
6. Başta ABD olmak üzere, diğer ülkelerde etkili olan lobilere ve karar vericilere etki edebilecek,
Türkiye’nin tez ve politikalarını analatabilecek bilgi, görgü seviyesinde personelin, siyasi değil liyakata
uygun şekilde, temsil görevlerine atanması,
7. Daha çok, demokrasi, özgürlük ve şeffaflık; daha az ötekileştirme, düşmanlaştırma ve algıları
yönetme politikaları ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla gidilmesi.
Alınmakta olan ve alınacak bu basit ama önemli tedbirlerle, Türkiye, topyekün mücadele vererek
kazandığı kurtuluş savaşını yapan büyük milleti ve onun bağrından çıkmış ordusu ile, karşı karşıya
kaldığı ve gelecekte de kalabileceği bu yanlı, yanlış ve haksız politikaları tarihinden, kültüründen ve
geninden gelen özellikleri vasıtasıyla savuşturmakta zorluk çekmeyecektir.
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Özet
Çalışmanın temel amacı, mesleki faaliyetlerde stres unsurlarıyla baş etmek için bilişsel dağarcığa
dayalı öğrenilmiş güçlülük sergileyen öğretmenlerin, bunu önemli şekillerde etkileyebilecek bilgileri
algılama ve işlemede alışılmış bir kişisel tercihleri olan bilişsel yapı ve bilişsel stilleri arasındaki ilişkinin
araştırılmasıdır. Konuyla ilgili literatürde öğretmenlerin stresle baş etme çabalarına yönelik çok sayıda
araştırma olmasına rağmen öğrenilmiş güçlülük sürecini öğrenme, sorun çözme ve karar vermede
önemli şekilde etkileyebilecek bilişsel yapı ve bilişsel stil arasındaki ilişkinin çalışılmadığı görülmüştür.
Bu doğrultuda Tekirdağ il sınırları içinde faaliyet göstermekte olan özel eğitim kurumları bünyesindeki
112 kişilik öğretmen grubu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Yapılan analizler
neticesinde bilişsel yapı ile öğrenilmiş güçlülük arasında pozitif orta düzey, bilişsel stil boyutları ile
öğrenilmiş güçlülük arasında kısmi ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Yapı, Bilişsel Stil, Öğrenilmiş Güçlülük, Öğretmenler.
A Relatıonshıp Between Cognıtıve Structure, Cognıtıve Style And Learned Resourcefulness
Abstract
The main aim of the study is to investigate the relationship between cognitive structure and cognitive
styles of teachers who exhibit learned resourcefulness based on comprehending repertoire to cope
with stress factors in professional activities, which have a customary personal preference in
perceiving and processing information that may significantly affect learned resourcefulness. Although
there is a great deal of research on teachers' efforts to cope with stress in the related literature, it is
seen that the relationship between cognitive structure and cognitive style, which may affect the
learned resourcefulness process in learning, problem solving and decision making, is not studied. In
this respect, the sample group consisted of 112 teachers in private schools in Tekirdağ. As a result of
the analysis, it was seen that there was a positive intermediate level between cognitive structure and
learned resourcefulness, and there was a partial relationship between cognitive style dimensions and
learned resourcefulness.
Keywords: Cognitive Structure, Cognitive Style, Learned Resourcefulness, Teachers.
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Giriş
Okulların toplumun en stresli ortamlarından biri olarak görülmektedir. Bu doğrultuda öğretmenlik ve
okul yöneticiliği de stresli meslekler olarak ifade edilmektedir (Yürür ve Keser, 2010: 60).
Öğretmenlerin stres ile baş etmelerinin beden ve ruh sağlığı bakımından önem taşıdığına yer
verilirken stres ile baş edilememesi durumunda mesleği bile bırakan öğretmenlerin olduğuna dikkat
çekilmektedir (Byrne, 1993). Stres düzeyinin yüksek olduğu öğretmenlik mesleğindeki kişilerin
öğrenilmiş güçlülük altyapısının, söz konusu strese dayanıklılık bakımından öneme sahip olduğu
belirtilmektedir. Bu bağlamda, öğrenilmiş güçlülüğün öğretmenlik ekseninde incelenmesi önem
taşımaktadır (Yürür ve Keser, 2010: 60-61).
Öğrenilmiş güçlülük, bireylerin içsel tepkilerini düzenlemek için kullandıkları davranışsal ve bilişsel
beceriler dağarcığı olarak tanımlamaktadır (Rosenbaum, 1989: 253). Söz konusu beceriler erken
yaşlardan itibaren informal olarak öğrenilmekte ve kişilerin öğrenme geçmişleri farklı olduğu için
öğrenilmiş güçlülük düzeyleri de farklı olmaktadır (Rosenbaum, 1980). Yüksek öğrenilmiş güçlülük
düzeyine sahip olan kişiler karşılaştığı zorluklarla mücadele ederek amaçlarını gerçekleştirmek için
daha çok çaba göstermektedir. Öğrenilmiş güçlülüğü düşük olan kişiler ise mücadeleyi bırakma eğilimi
göstermektedir (Kennett ve Keefer, 2006: 453-455). Öğrenilmiş güçlülük öncülleri bilişsel, duyuşsal,
motivasyonel ve istemsel olabilecek faktörleri içerir (Zauszniewski, 2016). Düşük öğrenilmiş güçlülüğe
sahip çalışanlar genellikle çevrelerinden etkilenmektedirler (Martin ve Kennett, 2019). Bu bakımdan
bireylerin bilişsel süreçlerinin öğrenilmiş güçlülüğü arttırmada daha önemli olduğu söylenebilir.
İdare yetkisi olan bireyler, psikolojik ve gözlemlenebilir özelliklerine göre eğilim sergilemektedir
(Hambrick ve Mason, 1984: 198). Gözlemlenebilir özellikler arasında yaş, eğitim, kariyer deneyimleri,
sosyoekonomik kökler, finansal durum ve grup karakteristikleri gibi özellikler yer alır. Psikolojik
özellikler ise kişinin sahip olduğu değerler ile bilişsel temelden meydana gelmektedir (Hambrick ve
Mason, 1984: 198; Chaganti ve Sambharya, 1987: 394; Carpenter, Geletkanycz ve Sanders, 2004: 751;
Pansiri, 2005: 1098; Georgokakis, 2014: 6; Ting, Azizan ve Kweh, 2015: 2).
Literatürde bilişsel modelin; bilişsel içerik, bilişsel yapı ve bilişsel stil olmak üzere üçe ayrıldığı
görülmektedir. Bilişsel içerik, sahip olunan bilginin temel hammaddesidir. Bilişsel yapı ise, içeriğin
düzenlenme, ilişkilendirilme ve konumlandırılma biçimini ifade eder. Bilişsel stil ise, zihnin çalışma
şeklini göstermektedir. Dolayısıyla, bilişsel stil kavramı, kişinin bilgiyi nasıl topladığı ve işlediği
konusuyla ilgilenir (Finkelstein, Hambrick ve Cannella, 2009: 61-66). Bir diğer ifadeyle, bireyin bilişsel
stili; farklı öğrenme türleri, bilgi toplama, bilgi işleme ve karar verme konusundaki tercihleri
etkileyebilmektedir (Barbosa, Gerhardt ve Kickul, 2007: 87).
Literatürde öğretmenlerin karşılaştığı stres ve stresle baş etmeye yönelik pek çok çalışma yer
almaktadır (Aftab ve Khatoon, 2012; Bachkirova, 2005; Nagel ve Brown, 2003; Burke ve Greenglass,
1996; Belcastro ve Gold, 1983). Ancak, problem stratejisini çözme, Olumlu durumları yeniden
düzenleme, Olumsuz kendini düşünme becerisini değiştirme, Yeni düşünme ve becerilerini keşfetme
becerilerine dayanan (Lai, 2005) öğrenilmiş güçlülük kavramını doğrudan ve önemli şekilde
etkiyebilecek bilişsel modelin herhangi bir unsuruyla birlikte incelendiği bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Bu bağlamda öğrenilmiş güçlülük, bilişsel yapı ve bilişsel stilin aynı çalışmada ele alınmasıyla konuyla
ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
1. Öğrenilmiş Güçlülük
Türk Dil Kurumu’nun yapmış olduğu tanımlamaya göre güçlülük kavramı, “Güçlü olma durumu.”
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011: 995).
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Öğrenilmiş güçlülük ise strese sebep olan olaylarla ne kadar etkili bir şekilde başa çıkıldığını gösteren
ve bilişsel bir yapıya sahip olan bir kavramdır (Aslan ve Çeçen, 2007: 4). Bu doğrultuda öğrenilmiş
güçlülük, bireylerin içsel tepkilerini düzenlemek için kullanılmaktadır. Zira stresle etkin bir şekilde baş
edilmesi için içsel olayların kontrol edilebilmesi gerekmektedir (Rosenbaum, 1989: 253).
Öğrenilmiş güçlülük stresli yaşam olayları ve problemlerle baş etmede kişiye yardım eden belirli
tutumları içeren bir kavramdır. Bir diğer deyişle öğrenilmiş güçlülük, kişilerin stresle yüz yüze geldiği
durumlarda bilinçli bir şekilde bu durumdan kendilerini ne kadar başarıyla kurtarabildiklerini
belirtmektedir. Kişinin stresle başa çıkması geçmişteki yaşantılar, deneyimler ve öğrendikleri ile
yakından alakalıdır. İnsanların pek çoğu stresli durumlarla baş etmede kullandıkları kendilerini
düzenleme süreçlerini erken çocukluk dönemlerinde ve hayatları boyunca öğrenmektedir. Dolayısıyla,
kişilerin hayatları boyunca geliştirmiş oldukları ve stresle başa çıkmalarını sağlayan öğrenilmiş
güçlülük olarak adlandırılan bir davranış repertuvarları mevcuttur (Yürür ve Keser, 2010: 61).
Öğrenilmiş güçlülük becerilerine sahip olmak, olumsuz duygularla baş etme, kötü alışkanlıklardan
kurtulma ve sıkıcı bulunan fakat yapılması mecburi olan görevlerin bitirilmesi gibi durumlarda
yardımcı olan bir özellik olarak gösterilmektedir. Yüksek öğrenilmiş güçlülük düzeyine sahip olan
kişiler zorluklarla karşılaştığında zorluklara karşı ısrarlı olup mücadele ederek amaçlarını
gerçekleştirmek için daha çok çaba göstermektedir. Öğrenilmiş güçlülüğü düşük olan kişiler ise
mücadeleyi bırakma eğilimi göstermekte ve karşılaşılan güç durumun sorumluluğunu yeteneksiz
olmalarıyla ilişkilendirerek mağlubiyeti kabullenmektedir (Kennett ve Keefer, 2006: 442).
2. Bilişsel Yapı
Türk Dil Kurumu’nun yapmış olduğu tanımlamaya göre biliş kavramı, “Canlının, bir nesne veya olayın
varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf.” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu,
2011: 343).
Yapı kavramı için yapılan tanımlamaların arasında ise, “Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge,
strüktür.” ve “Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.” tanımlamaları yer almaktadır (Türk Dil
Kurumu, 2011: 2526).
Konuyla ilgili literatürde ise bilişsel yapı, bilişsel içerik ve bilişsel stil ile birlikte bilişsel modeli
oluşturan üç unsurdan biri olarak gösterilmektedir. Bu doğrultuda bilişsel içerik, sahip olunan bilginin
temel hammaddesi olarak gösterilirken, bilişsel yapı ise zihinde içeriğin ne şekilde düzenlendiği,
ilişkilendirildiği ve konumlandırıldığını ifade eden bir kavram olarak belirtilmektedir (Finkelstein,
Hambrick ve Cannella, 2009: 61-62).
Deneyimsel ve anlamlı bilgiler, öğrenildikten sonra uzun süre bellekte depolanır. Belleğin temel işlevi
olarak gösterilen zihinsel düzenleme aracılığıyla da karmaşık ya da ilişkili veya ilişkisiz kavramlar
arasında alaka kurularak bir düzenleme yapıldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, bilişsel yapı
aracılığıyla bellekte depolanmış olan kavramlar, kodlarla temsil edilerek ifade edilmektedir. Bu
doğrultuda bilişsel yapılar, uygun uyaranların kullanımıyla hatırlanabilir birer yapıya bürünmektedir
(Gözüm, 2015: 86).
3. Bilişsel Stil
Stil kavramı, genel olarak alışılmış bir modele ya da bir işin yapılma şekline atıfta bulunan bir
kavramdır (Cools ve Van den Broeck, 2007: 360). Bilişsel stil ise, bireylerin bilgiyi algıladıkları ve
değerlendirdiklerinde tercih ettikleri nispeten istikrarlı zihinsel yapılar veya süreçler olarak tanımlanır
(White, Varadarajan ve Dacin, 2003: 2).
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Nitekim algısal farkındalık, insanın sahip olduğu bilginin temelidir. Varlıklar insanın zihninde varlık,
kimlik ve bütünlük olmak üzere üç aşamadan geçer. Varlıkların birer bütünlük olarak görülmesi insanı
diğer canlılardan ayıran bir kabiliyettir. Bütünlük olarak sunulan standartlarla niceliksel bir ilişki, yani
ölçme yapılabilmektedir. Aynı ölçümlenebilir karakteristiklere sahip bütünlükler zihinsel olarak
bütünleştirilerek kavramlar haline getirilir. İnsanın herhangi bir anda bilinçsel farkındalığının odağında
bulundurabilecekleri sınırlıdır. Dolayısıyla bilişsel güç, çok miktarda bilgiyi az sayıda bütünlüğe
indirme yeteneği olarak tarif edilir (Rand, 1990).
Bu doğrultuda, bilişsel psikoloji kuramları, bireylerin çok sayıdaki bilgiyi kapsamlı olarak işlemelerinin
zor olduğunu belirtmektedir. Söz konusu bu karmaşık bilgi işleme süreçlerine uyum sağlanabilmesi
için bilginin organize edilmesi ve işlenmesi yöntemlerinden yararlanıldığı belirtilmektedir. Bilişsel stil
teorisi, söz konusu bu mantıksal düzenlemelerin bireyler arasında değiştiğini ve dolayısıyla da bilgiyi
organize etme ve işleme yaklaşımlarının farklılık göstereceğini öne sürmektedir (Sadler-Smith, 2004:
156-157).
Bu doğrultuda bilişsel stil, bireyin algısal ve entelektüel faaliyetlerde göstermiş olduğu kendi içinde
tutarlı çalışma biçimidir. Bu doğrultuda, karakteristikler ve alışkanlıklarla ilişkilendirilen, bir tür bilgi
değerlendirme, problem çözme ve karar alma sürecidir (Armstrong, 2000: 4). Dolayısıyla, daha geniş
bir tanımla bilişsel stil; insanların uyaranları ne şekilde algıladığı ve bu enformasyonu davranışlarını
yönlendirme doğrultusunda ne şekilde kullandığı olarak tanımlanabilmektedir. Bilişsel stil bilme stili,
planlama stili ve oluşturma stili (creating style) olmak üzere üç boyutlu olarak ele alınmaktadır (Cools
ve Van den Broeck, 2007: 363-364):


Bilme stiline sahip kişiler olguları ve verileri arar. Zira bir şeyin nasıl olduğunu tam anlamıyla
bilmek isterler. Olgular ile detayları koruma eğilimi sergilerler. Açık ve rasyonel bir çözüm
bulabildikleri sürece kompleks problemleri severler.
 Planlama stiline sahip kişiler ise yapıya ihtiyaç duyarlar. İyi yapılandırılmış bir çalışma ortamını
organize ve kontrol etmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da, amaçlarına ulaşmak için hazırlık
ve planlamaya önem verirler.
 Oluşturma stiline (creating style) sahip kişiler ise yaratıcı ve deneysel olma eğilimindedir.
Karşılaştıkları problemleri fırsat ve meydan okuma olarak görürler. Dolayısıyla da belirsizlik ve
özgürlüğü severler.
Bireyin bilişsel stili; kişinin öğrenme, bilgi toplama, bilgi işleme ve karar verme konusunda farklı
tercihlerde bulunmasına sebep olabilmektedir. Bir diğer deyişle, bir girişimcinin günlük yaşantısında
karşı karşıya kaldığı durumların çoğunu kapsamaktadır (Barbosa, Gerhardt ve Kickul, 2007: 87).
4. Yöntem
Yapılan araştırma nicel yöntemle gerçekleştirilen bir çalışmadır. Konuyla ilgili literatürde bilişsel
yapıya yönelik çalışmaların genellikle nitel yöntemle çalışılması göz önünde bulundurulduğunda söz
konusu çalışmanın nicel yöntemle gerçekleştirmesi çalışmayı önceki araştırmalardan ayıran önemli bir
unsur olmaktadır.
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı öğretmenlerde öğrenilmiş güçlülük, bilişsel yapı ve bilişsel stil arasındaki ilişkinin
araştırılmasıdır. Konuyla ilgili literatürde öğretmenlerin stresle başa çıkması kapsamında öğrenilmiş
güçlülüğün bilişsel modelin herhangi bir unsuruyla bir arada ele alındığı herhangi bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. Bununla beraber öğrenilmiş güçlülük, bilişsel süreçler ile ilişkilidir. Bu doğrultuda
öğrenilmiş güçlülük ile bilişsel yapı ve bilişsel stilin aynı çalışmada yer almasının ilgili literatüre katkı
sağlaması bakımından önem taşıyacağı düşünülmektedir.
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4.2. Evren ve Örneklem
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında mesleklerini icra eden öğretmenler
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönemde evrende yer alan kişi sayısı
155’tir. 120 kişiye ulaşılmış ve 115 kişiden geri dönüş alınmıştır. Toplanan formlardan 112’sinin
araştırmaya dahil edilmek için uygun niteliğe sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla çalışmanın
örneklem grubu 112 kişiden oluşmaktadır.
Söz konusu örneklem sayısı, %95 güven düzeyi için yeterli bir sayıyı oluşturmaktadır (Israel, 1993: 34).
4.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında örneklem grubundan verilerin toplanması için anket tekniği tercih edilmiş ve
literatürde yer alan üç ölçekten faydalanılmıştır. Dört bölümden oluşan anketin ilk bölümünde bilişsel
yapı, ikinci bölümünde bilişsel stil, üçüncü bölümünde öğrenilmiş güçlülük ve son bölümünde
demografik sorular yer almaktadır.
Bilişsel yapı için Bar-Tal’ın (1994) “Need for Cognitive Structure” ölçeğinden faydalanılmıştır. 20
ifadeden oluşan ölçek için yanıtlar 5’li Likert ile alınmıştır.
Bilişsel stil için Cools ve Van den Broeck’in (2007) “Cognitive Style Indicator” ölçeğinden
faydalanılmıştır. 18 ifade ve 3 boyuttan oluşan ölçek için yanıtlar 5’li Likert ile alınmıştır.
Öğrenilmiş güçlülük bölümünde ise Rosenbaum’un (1980) “Learned Resourcefulness Scale”
ölçeğinden faydalanılmıştır. 36 ifadeden oluşan ölçek için yanıtlar 5’li Likert ile alınmıştır.
4.4. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma için başlıca iki hipotez geliştirilmiştir. Bu doğrultuda:
H1: Öğrenilmiş güçlülük ile bilişsel yapı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H2: Öğrenilmiş güçlülük ile bilişsel stil arasında pozitif bir ilişki vardır.
4.5. Araştırmanın Sınırlılığı
Araştırma Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında yer alan öğretmenlerle sınırlıdır.
4.6. Bulgular
Araştırmanın veri toplama süreci için hazırlanan bilişsel yapı ve öğrenilmiş güçlülük ölçekleri ile
bilişsel stil ölçeğinin boyutları olan bilme stili, planlama stili ve oluşturma stili boyutları için
gerçekleştirilen güvenirlilik testi sonucunda ölçeklerin tamamının güvenilir ölçekler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
20 ifadeden oluşan bilişsel yapı ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0.80’in üzerinde çıkmıştır ve söz
konusu sonuca göre güvenilir olduğu görülmüştür.
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Tablo 1: Bilişsel Yapı Ölçeğinin Güvenirlilik Testi Sonucu

Cronbach's
Alpha
.862

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items N of Items
.863

20

Bilişsel stil ölçeğinin bilme stili boyutunu belirten ve 4 ifadeden oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha
değeri 0.70’in üzerinde çıkmıştır. Planlama stili boyutunu belirten ve 7 ifadeden oluşan ölçeğin
Cronbach’s Alpha değeri 0.80’in üzerinde çıkarken, oluşturma stili boyutunu belirten ve 7 ifadeden
oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri ise 0.80’in üzerinde çıkmıştır. Dolayısıyla her üç boyut için de
ölçeğin güvenilir olduğu görülmüştür.
Tablo 2: Bilişsel Stilin Bilme Stili Boyutunun Güvenirlilik Testi Sonucu
Reliability Statistics
Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items N of Items
.729

.727

4

Tablo 3: Bilişsel Stilin Planlama Stili Boyutunun Güvenirlilik Testi Sonucu
Reliability Statistics
Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items N of Items
.855

.857

7

Tablo 4: Bilişsel Stilin Oluşturma Stili Boyutunun Güvenirlilik Testi Sonucu
Reliability Statistics
Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items N of Items
.834

.846

7

36 ifadeden oluşan öğrenilmiş güçlülük ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0.80’in üzerinde çıkmıştır
ve söz konusu sonuca göre güvenilir olduğu görülmüştür.
Tablo 5: Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğinin Güvenirlilik Testi Sonucu
Reliability Statistics
Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items N of Items
.823

.834

36
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Literatürde Alpha güvenirlilik katsayısının 0.70'in üzerinde olması gerektiği ifade edilmektedir. Az
sayıda ifadelerin yer aldığı ölçeklerde güvenirlilik katsayısının 0.60 ile 0.69 arasında çıkabileceğine
dikkat çekilirken, ifadelerin tekrar ettiği ve çok sayıda ifadelerin yer aldığı ölçeklerde söz konusu
katsayının 0.90'dan büyük çıkabileceğini de yer verilmektedir (Leech, Barrett ve Morgan, 2015: 78).

Şekil 1: Bilişsel Stil Boyutları için AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Grafik Gösterimi

Çalışmada ayrıca, Bilişsel Stil’in boyutları olan planlama stili, oluşturma stili ve bilme stili için Yapısal
Eşitlik Modellemesi de gerçekleştirilmiş ve ulaşılan sonuçlara Şekil 1’de yer verilmiştir.
Bağımlı değişkenin öğrenilmiş güçlülük, belirleyicilerin ise bilişsel yapı ve bilişsel stil boyutları olduğu
ANOVA testi neticesinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri anlamlı olarak yordadığı
anlaşılmıştır. Testin sonucunda ulaşılan değerlere Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6: ANOVA Analizleri
ANOVAa
Sum of Squares
df

Model
1

2

Regression

Mean Square

4.238

1

4.238

Residual

14.644

110

.133

Total

18.882

111

6.219

4

1.555

Residual

12.663

107

.118

Total

18.882

111

Regression

F

Sig.

31.834

.000b

13.137

.000c

a. Dependent Variable: resourfulness
b. Predictors: (Constant), bilis_Yapi
c. Predictors: (Constant), bilis_Yapi, Cog_Style_creating, Cog_Style_knowing,
Cog_Style_planning
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Gerçekleştirilen korelasyon analizi neticesinde ulaşılan sonuçlara ise Tablo 7’de yer verilmiştir.
Tablo 7: Korelasyon Analizi Sonucu
Correlations
bilis_Ya resourfuln Cog_Style_plan Cog_Style_cre Cog_Style_kn
pi
ess
ning
ating
owing
bilis_Yapi

Pearson
Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
resourfulness

Pearson
Correlation

.
112
.474**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

112

112

**

.384**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

112

112

112

.052

**

.232*

Cog_Style_planning Pearson
Correlation

Cog_Style_creating Pearson
Correlation

.460

.276

1

1

Sig. (2-tailed)

.587

.003

.014

N

112

112

112

112

.122

**

**

.148

Cog_Style_knowing Pearson
Correlation

.284

.395

Sig. (2-tailed)

.199

.002

.000

.120

N

112

112

112

112

1

112

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Örneklem grubuna yapılan anketlerden elde edilen verilere uygulanan analizler neticesinde bilişsel
yapı ile öğrenilmiş güçlülük arasında pozitif orta düzey bir ilişki olduğu görülürken bilişsel stilin
boyutları olan bilme, planlama ve oluşturma stili ile öğrenilmiş güçlülük arasında ise kısmi ilişki olduğu
görülmüştür.
5. Sonuç
Öğretmenlerin kişisel gelişim ile öğrencilerinin hayatlarında olumlu fark yaratma çabalarının hem
mesleki hem toplumsal yönden yeterince iyi anlaşılamaması, bu işkolunda stres kavramını ön planda
yer alacak biçimde tekrar gündeme getirmektedir. Öğretmenler iş akışlarında kendilerine verilen
görevleri yerine getirmenin yanı sıra stresle baş etmeye de gayret göstermektedir. Bu noktada
öğrenilmiş güçlülük, stres ve problemlerle mücadele etme noktasında bireyler için önem taşıyan bir
kavram olmaktadır çünkü yüksek öğrenilmiş güçlülüğe sahip bireyler hem iş yaşamına uyum
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sağlamada hem de kendilerine yardımcı olmada daha başarılı olmaktadırlar. Öğrenilmiş güçlülük
çalışanların içinde bulunduğu çevreden edinilmesine rağmen bilişsel yeteneklere dayanmaktadır.
Yapılan çalışmada öğrenilmiş güçlülüğün, literatürde daha önce bir arada ele alınmadığı kavramlar
olan bilişsel modelin unsurlarından bilişsel yapı ve bilişsel stil ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Örneklem
grubu olarak ise, stresli çalışma ortamına sahip olan ve özel sektörde yer almaları nedeniyle çeşitli
kaygılara sahip olabileceği düşünülen, özel eğitim kurumlarında mesleklerini icra eden öğretmenler
araştırmaya dahil edilmiştir.
Araştırma neticesinde öğrenilmiş güçlülük ile bilişsel yapı arasında pozitif orta düzey bir ilişki
bulunmaktadır. Öğrenilmiş güçlülük ile bilişsel stil arasında ise kısmi ilişki vardır. Dolayısıyla araştırma
hipotezleri olan H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir. Yani çalışanların bilişsel stil ve yapılara yönelik
olumlu gelişmeler; hedef davranışların pürüzsüz bir şekilde yürütülmesini engelleyebilecek duygular
ve bilişler gibi içsel olayları düzenleyebilir.
Biişsel yapıya sahip olan ve bilişsel stil sergileyen öğretmenlerin daha yüksek öğrenilmiş güçlülük
düzeyine sahip olduğu ve stresli zor durumlarla daha kolay başa çıkabileceği ve problemlerin
üstesinden gelebileceği anlaşılmıştır. Bunun için üst yönetim öğretmenlerin çalışacakları ortamı
düzenleyebilecek kaynakları tanımalı bununla birlikte deneysel öğretim yöntemlerine öncelik
tanımalıdırlar. Başka bir ifadeyle öğretmenler düzenli ve düzgün ortamlarda eğitim yapmak istemekte
bununla birlikte yaratıcı öğretim metotlarını denemekte serbestlik tanınmasını beklemektedirler.
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Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Organizasyonu: Güncel Interpol DVI Guide (2018)
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Özet
Dünya üzerinde seller, bombalama olayları, terörizm, kasırgalar, depremler, uçak kazaları gibi birçok
kitlesel felaket yaşanmıştır ve hiç şüphe yok ki yaşanmaya devam edecektir. Afetlerde kurbanların
kimliklerinin belirlenmesi yasal açıdan, afet yönetimi açısından ve insanlık bakımından oldukça
önemlidir. Afet müdahalesine katılan birçok uzman kuruluş vardır ve bu nedenle her birinin çok
önemli bir işlevi ve sorumluluk alanı olduğunu kabul etmek ve takdir etmek önemlidir. Felaket
Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI), bu acil durum müdahalesinin önemli bir parçasını oluşturur.
DVI yönetiminin, katkıda bulunan kurumlardan, etkin yapılardan, planlamalardan yararlanması ve
mevcut kaynakların etkin bir şekilde arttırılmasını sağlamak için afet öncesi oluşturulması ve aktif hale
getirilmesi gerekir. Bu çalışmada İnterpol tarafından en son 2018 yılında güncellenen “disaster victim
identification guide” üzerinden kurbanların kimliklendirilmesindeki organizasyonel yapı ve farklı ülke
uygulamalarının tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında bu konuda Türkiye’deki
organizasyonel yapılanma ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kimliklendirme, DVI, Kimliklendirme Organizasyonu, Interpol DVI Rehberi
Disaster Victim Identification (DVI) Organization: An Evaluation Through Current Interpol
DVI Guide (2018)
Abstract
There have been many mass disasters in the world, such as floods, bombings, terrorism, hurricanes,
earthquakes, plane crashes, and there is no doubt that this will continue. Identification of victims in
disasters is very important in terms of legal obligations, disaster management and human duty.
There are many specialized organizations involved in disaster intervention and it is therefore
important to acknowledge and appreciate that each has a very important function and area of
responsibility. Disaster Victim Identification (DVI) is an important part of this emergency status
intervention. Pre-disaster structuring needs to be activated to enable DVI management to benefit
from contributing agencies, effective structures, planning, and to ensure that existing resources are
effectively utilized at maximum efficiency. In this study, it is aimed to discuss the organizational
structure in the identification of victims and the practices of different countries on this issue through
“the disaster victim identification guide”, which was updated by Interpol in 2018. In addition, in the
scope of work, the organizational structure in Turkey on this issue and has put forward possible
problems that may be encountered in practice.
Keywords: Identification, DVI, Identity Organization, Interpol DVI Guide
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GİRİŞ
Büyük çaplı bir felaketin mağdurları, çoklu faktörlerin değerlendirilmesi temelinde tespit edilir. İnsan
kalıntılarının zarar görme derecesi ve bu kalıntıların felakete maruz kalma süresi ile durumlarında
meydana gelen değişiklikler ölüm sonrası verilerin niteliğini ve kalitesini etkileyecektir. Kalıntıların
durumu ayrıca hangi özel tanımlama yöntemlerinin uygulanabileceğini ve var olan koşullar altında en
uygun olanın hangisi olduğunu belirleyecektir. Kitlesel ölüm olaylarında, insan kalıntılarının kimliğinin
doğrulanması, ilgili ve güvenilir verilerin yakınlık derecelerine göre değerlendirilmesi “Kimliklendirme
Kurulu” adı verilen özel bir kurul tarafından ya da yerel otoriteler tarafından yapılmaktadır.

1. Felaketlerde Kimliklendirme ve İnterpol DVI Kılavuzu
Felaket kurbanlarının tespiti ulusal boyutlu olabileceği gibi uluslararası kapsamlı da olabilir.
Uluslararası boyutlu olaylarda olduğu kadar ulusal afet mağdurlarının kimliğinin (DVI) belirlenmesi
için de bazı yeterliliklere ve standartlara ihtiyaç vardır. Uluslararası Polis Teşkilatının (İnterpol) DVI ile
ilgili kararları, uluslararası hukukta işleyen ve bu sorunu özel olarak ele alan tek uluslararası
mevzuattır. İnterpol, üyesi olan 187 ülkenin tamamının, sebebi veya ölçeğinden bağımsız olarak
herhangi bir felaketle karşılaşma durumunda mağdurları tespit etmek için ortak bir prosedür
benimsemelerini tavsiye etmektedir [1,2]. Interpol Afet Mağdurları Kimliklendirme Rehberi ilk olarak
1984'te yayınlandı ve sonrasında 1997 ve 2009 yıllarında revize edildi. Son olarak da 2018 yılında
güncellendi [1]. Kılavuz hazırlanırken uluslararası DVI Ekipleri Topluluğunun (Afet Mağdurları
Tanımlama Ekipleri) edindiği deneyimler dikkate alındı. Rehber, afet mağdurlarının kimliklendirilmesi
için kapsamlı öneriler içermektedir. Bu kılavuzun hazırlanmasındaki amaç, genel olarak kitlesel afet
yönetimi ve özellikle de kimliklendirme süreci ile ilgili DVI birimlerinin etkinliğini arttırmak için bilgi
sağlamaktır [1,2]. Standartları yakalamak, sürdürmek, iyileştirmek ve uluslararası ilişkileri
kolaylaştırmak için, İnterpol her üye ülkenin bir veya daha fazla sayıda kalıcı olarak görev alan felaket
kurbanı tespit ekibi oluşturmalarını önermektedir. Bu ekip sadece felaket müdahalesi için değil, aynı
zamanda kilit personelin ön planlaması ve eğitimi için de fonksiyonel işlevlerden sorumlu olmak
durumundadır. Bundan sonraki ikinci ve üçüncü bölümde İnterpolün en son yayınladığı kılavuzda yer
alan afet kurbanlarının kimliklendirilmesindeki sistematik yaklaşım özetlenecektir.
2. Afet Bölgesinde Organizasyon
DVI ekipleri, felaket bölgesinin doğru bir haritasını edinmelidirler. Daha sonra, sağlıklı bir
arama işlemini kolaylaştırmak için bu harita bir ızgara yöntemi ile numaralandırılmalıdır. Arama
alanları, mümkünse tüm afet bölgesini kapsamalıdır ve kurtarma, kanıt toplama ve mağdur
tanımlama amaçları için sistematik olarak araştırılmalıdır. Tespit edilen vücut parçalarını konumları ile
birlikte kimliklerle eşleştirmek ve olaya kartografik bir anlayış oluşturmak için bu eşleşmeyi yeniden
yapılandırma yaklaşımı olarak kullanmak, adli DVI'nin temel unsurlarından biridir [1].
Genel afet yönetim komitesi, afetin nedenleriyle ilgili soruşturmada yer alan diğer
kurumlar/kuruluşlarla temas halindedir ve çoğu zaman bilgilerin medyaya sunulmasından
sorumludur. Kurtarma, Kanıt Toplama ve Kurban Tanımlama birimi, birimin ihtiyaç duyduğu
operasyonel personel sayısını belirtir ve maddi kaynaklar ile ilgili gerekli tüm kararları alır [1,2].
Afetlerde görev alan yönetim ve iletişim personeli, gerekli tüm acil durum önlemlerini
hazırlanmış bir kataloğa uygun olarak yerine getirir ve Kurtarma, Kanıt Toplama ve Kurban Tanımlama
birimi için merkezi bilgi toplama noktası olarak görev yapar.
Bakım ve Danışmanlık Ekibi, Kurtarma, Kanıt toplama ve Kurban Tanımlama birimindeki
personel için tıbbi ve psikolojik bakım ve danışmanlık sunmaktadır. Ekip aynı zamanda afet
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mağdurlarının yakınları için aile yardımı kapsamında temas noktasıdır. Ekip, bu zor çalışma için
doktorlardan ve eğitimli psikologlardan profesyonel destek alır [1,2].
3. Afetlerde Mağdur Kimliklendirme Birimi (DVI)
Kitlesel bir ölümcül olaya karışan bireylerin tanımlanması her zaman güvenilir veya mümkün
değildir, ayrıca büyük oranda her birey için ölüm öncesindeki bilgilerin ölçüsüne ve kalitesine bağlıdır
[3]. Interpol, bu bilgiyi şartların fiziksel kanıtlarına göre sınıflandırır. Durumsal kanıtlar, kıyafet,
mücevher ve cep içerikleri gibi kişisel özelliklerle ilgilidir [1] ve kimliğin kanıtı için hiçbir zaman tek
başına kullanılmamalıdır. Fiziksel kanıtlar, vücudun dış ya da iç muayenesi yoluyla elde edilir ve kabul
edilebilir kanıtlar olarak değerlendirilir [1,2]. Dış muayenede dövmeler, yara izleri ve parmak izleri gibi
bireysel özellikler ortaya konulabilir ve bu durum doğruluğu teyit etmekte son derece yararlı olabilir
[4]. Aynı şekilde, iç muayene, doğal hastalık, protez, önceki travmanın geçerliliği dahil olmak üzere
cerrahi işlemlerin kanıtlarını ortaya çıkarabilir; bunların tümü bireylere özel olabilir [4]. Bu nedenle,
bilginin güvenilirliği, adli kimlik uzmanının koşullardan uzak durmadan fiziksel kanıtlara geçişini arttırır
[5].
Kurtarma ve Kanıt Toplama Ekibi, afet bölgesindeki cesetlerin toparlanmasından ve sahadaki her
türlü kanıtın toplanmasından ve korunmasından ve afet bölgesi etrafındaki genişletilmiş alandaki
mağdurların kişisel etkilerinden sorumludur.
Interpol DVI kılavuzu ölüm sonrası müdahalenin düzenleneceğini varsayar ve bu nedenle DVI
sürecini 3 önemli adımla açıklar. Bu adımlar felaket bölgesinde elde edilen kişiye ait postmortem
(PM) bilgiler ile kişiye ait karşılaştırılabilecek antemortem (AM) bilgilerin toplanması ve son aşamada
ise bunların karşılaştırılması esasına dayanır [1,6]. Interpol, bu prosedüre yardımcı olmak için AM ve
PM bilgilerinin kaydedilmesi için spesifik formlar geliştirmiştir [1] ve resmi bir “Kurban İdentifikasyon
Raporu (Victim Identification Report)” yayınlamıştır. Bunların tamamlanması genellikle bir ölüm
belgesi düzenlemek ve tanımlama işleminin nihai sonucunu çıkarmak için bir önkoşuldur. AM ekibi,
şüpheli mağdurların verilerini toplar, karşılık gelen eksik personel dosyalarını hazırlar ve ilgili
makamları başarılı bir kimlik tespiti konusunda bilgilendirir. AM ekibi kişiye ait antemortem verileri
İnterpolün oluşturduğu sarı renkli formlar aracılığıyla toplar [1,6]. PM ekibi, mağdurların tespit
edilmesi amacıyla vefat eden mağdurların organlarından elde edilen tüm ilgili tıbbi ve adli verileri
yine İnterpol tarafından oluşturulan pembe renkli formlar aracılığıyla toplar. Ekip; parmak izi analizi,
adli patoloji, adli odontoloji ve DNA analizi alanlarında uzmanlardan oluşmaktadır. Değerlendirme
Ekibi ise en sonunda mağdur tespitini sağlayan AM ve PM veri kayıtlarının eşleştirilmesinden
sorumludur. Eşleşmelerin tanımlandığı durumlarda Analiz/Uzlaşma Ekibi, ilgili belgeleri nihai karar
için Kimliklendirme Kurulu'na sunar [1,2].
Kimliklendirme Kurulu, Analiz/Uzlaşma Ekibi tarafından sunulan teklifleri tartışmak ve
doğrulamak için düzenli aralıklarla toplanan bir uzmanlar grubudur. Kurul, sunulan dosyalar
üzerinden kurbanların kimliğinin tespitine ilişkin nihai kararları alır ve bu kararları DVI formunda
onaylar [1,2,6].
4. Farklı Ülkelerdeki DVI yapılanmaları
Fransa’ da Polis ve Jandarmadan oluşan iki kolluk kuvveti vardır ve DVI yapılanmasında her iki
kuvvet rol alır. Polis teşkilatı içerisinde adli tıp uzmanları ve adli diş hekimleri yer almadığından,
dışarıdan destek almaktadır. Jandarma teşkilatı bünyesi içinde ise adli tıp ve adli diş hekimliği
bölümleri bulunmaktadır [7].
Avustralya’da insan kalıntılarının kimliklendirilmesinden sorumlu yetkili merci “coroner” ( kısmen
savcı, kısmen adli tabip ) makamıdır ve DVI ekipleri onun sorumluluğunda görev yapar. DVI ekipleri,
olay yeri inceleme ekipleri, adli patologlar, adli diş hekimleri, kurban destek ekipleri, teknik araştırma
ekipleri ve diğer destek birimlerinden (kızıl haç, cenaze levazımatçıları vs.) oluşmaktadır [7].
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Ülkemizde de son yıllarda yaşanan felaketler sonrasında duyulan ihtiyaç neticesinde Adli Tıp
Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili uzmanlardan oluşan DVI yapılanmaları
oluşturulmuştur.
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Özet
Kitlesel felaketlerde (uçak kazaları, yangın felaketleri, volkanlar, kasırgalar, depremler vb.)
kurbanların kimliklerinin belirlenmesi yasal zorunluluklar, afet yönetimi ve insanlık görevi açısından
oldukça önemlidir. Bu gibi durumlarda kimliklendirme yöntemleri arasında görsel tanımlama, parmak
izi karşılaştırması, DNA analizi, kişisel nesnelerin belirlenmesi ve odontolojik karşılaştırmalar ön plana
çıkmaktadır. DNA analizi yöntemleri ile parmak izi ve odontolojik karşılaştırmalar çok daha yüksek
başarı oranları sunmaktadır. Bu nedenle, bu üç kimliklendirme yöntemi İnterpol tarafından hazırlanan
ve 2018 yılında güncellenen “Disaster Victim Identification Guide” da birincil yöntemler olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, afet mağdurlarının tespitinde kullanılan birincil yöntemlerin
birbirleriyle karşılaştırıldığında etkinliklerinin ve üstünlüklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında şu ana kadar meydana gelmiş afetlerde kurbanların kimliklendirilmesinde görev
alan ekiplerdeki uzmanların tecrübeleri göz önünde tutularak değerlendirmeler yapılmıştır.
Değerlendirmeler sonucunda dünyada kimliklendirmenin altın standardı olarak kabul edilen DNA
incelemeleri biraz daha ön plana çıksa da, 3 yöntemi birlikte kullanma fikri ağırlık kazanmıştır. Hatta
çoğu olayda bu kimliklendirme yöntemleri, birbirlerinin sonuçlarını teyit etmek içinde
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kitlesel Felaket, Kimliklendirme, Kimliklendirme Yöntemleri, Mağdur.
Comparison of Primary Methods Used to Identify Victims in Mass Disasters
Abstract
Identifying the victims in mass disasters (aircraft accidents, fire disasters, volcanoes, hurricanes,
earthquakes, etc.) is very important in terms of legal obligations, disaster management and
humanitarian duty. In such cases, identification methods include visual identification, fingerprint
comparison, DNA analysis, identification of individual objects and odontological comparisons.
Fingerprinting and odontological comparisons with DNA analysis methods offer much higher success
rates in victim identification. For this reason, these three identification methods are considered as
primary methods in the "Disaster Victim Identification Guide" prepared by Interpol and updated in
2018. In this study, it is aimed to reveal the effectiveness and superiority of the primary methods
used for the identification of disaster victims when compared with each other. Within the scope of
the study, evaluations have been made by considering the experiences of the experts in the teams
involved in the identification of victims in disasters that have occurred so far. As a result of the
evaluations, although DNA investigations, which are accepted as the gold standard of identification in
the world, come to the forefront, the idea of using 3 methods together gained weight. In fact, in
most cases these identification methods are used to confirm each other's results.
Keywords: Mass Disaster, Identification, Identity Methods, Victim.
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1. Kimliklendirme Yöntemleri
Afetlerde kullanılan kimliklendirme yöntemleri bilimsel olarak sağlam, güvenilir, saha koşullarında
uygulanabilir ve makul bir süre içerisinde sonuç verecek nitelikte olmalıdır. Birincil ve en güvenilir tanı
araçları parmak izi analizi, karşılaştırmalı diş analizi ve DNA analizidir. Bunun yanında tıbbi
implantlardan gelen seri numaraları, kimlik kanıtlama açısından güvenilir tanımlayıcılar olabilir.
Görsel yöntemler büyük ölçekli doğal afetlerde mağdurların kimliklendirilmesinde işe
yaramayabilir [1]. Çünkü görsel yöntemler özneldir, bilişsel anomalilerden ve hafıza kaybından
etkilenir. Ayrıca, kurban kimliklendirmede görsel yöntem, öznel faktörler ve bir akrabanın veya
arkadaşının kurbanı bulduğu durumlardaki stres nedeniyle daha az güvenilirdir [2]. Interpol kuralları,
mağdurların yalnızca görsel tanıma yöntemine göre tanımlanmaması gerektiğini belirtmektedir [1].
İkincil tanımlama araçları kişisel tanımlamayı, tıbbi bulguları, kıyafetleri ayrıca vücutta bulunan izleri
ve dövmeleri içerir. Bu tanımlama araçları, diğer yollarla tanımlamayı desteklemeye hizmet eder ve
normal olarak, tek bir tanımlama aracı olarak yeterli değildir.
Fotoğraflara dayalı kimliklendirme, güvenilmez olabilir ve hiçbir durumda tek tanımlama aracı
olarak kullanılmamalıdır. Tanığın görsel olarak teşhisi bir kimlik belirteci sağlayabilir, ancak
kurbanların özellikle yüzlerindeki olası değişimlerden dolayı bir felaketin mağdurlarının pozitif
tanımlanması için yeterli değildir. Akrabalar tarafından ölen kişinin teşhisinde sıklıkla yer alan
psikolojik stres de bu kimliklendirmenin güvenilmez olmasını sağlar [1].
Cesetlerden elde edilen tüm ölüm sonrası veriler, kayıp kişiler hakkında elde edilen bilgilere
dayanarak değerlendirilir. Kurumlardan hangi verilerin alınabileceğini ve mağdurun evinde
karşılaştırma amacıyla hangi bilgilerin elde edilebileceğini önceden bilmek mümkün olmadığından,
mevcut tüm bilgiler toplanmalı ve belgelenmelidir.

1.1. DNA Profili ile Kimliklendirme
DNA analizi, kitle felaketlerinde eğer ceset parçalara ayrılmışsa kurban tanımlamasının ana
belirleyicilerinden biri olarak kabul edilir [3]. DNA ile kimliklendirme, İsveç’teki uçak kazası olayında
kimliklendirme biriminin en etkili kullandığı yöntemdi [4]. DNA profili çeşitli vücut sıvısı ve doku tipleri
üzerinde gerçekleştirilebilir. Bir bireyi bir katrilyon birey içerisinden tanımlamanın yüksek istatistiksel
ayırt edici gücüne sahiptir. DNA temelli kimliklendirme, vücut önemli ölçüde parçalanmış, kısmen
yanmış ve ölüm sonrası çevre koşullarından etkilenmiş cesetler üzerinde dahi başarılı olabilir [5].
DNA profillemesinde karşılaşılan zorluklar arasında; tanınması gereken çok sayıda vücut ve
vücut parçasının olması, ailenin bulunmaması veya tüm ailenin ölümü ve felaketin neden olduğu
yoğun yıkım nedeniyle doğrudan referans örneklerinin bulunamaması sayılabilir. Çıkarılacak DNA'nın
kalitesi ve bunu analiz edecek kalifiye personel bulma zorluğu da karşılaşılan zorluklar arasında yer
almaktadır. Kitlesel felaketlerde DNA’yı temel alan teşhis metodu çok laboratuvarlı teknik imkânlar
gerektirmektedir [6]. Son dönemlerde DNA analizi için gereken zaman, teknolojik gelişmelere paralel
olarak oldukça kısalmıştır [7].
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1.2. Parmak İzi Karşılaştırması
Parmak izi analizinin güvenilir bir kimlik tespiti sağlayabilmesi üç faktöre bağlıdır [1,8].
a. İnsan vücudunun palmar (avuç içi ve parmaklar) ve plantar (taban ve ayak parmakları)
yüzeylerinde bulunan parmak izleri benzersizdir. İnsan vücudunda bulunan parmak izi oluşumları
başka hiçbir insanda tekrarlanmaz ve bu nedenle bu benzersizlik, parmak izlerinin kişileri tamamen
bireyselleştirmek veya dışlamak için kullanılmasını sağlar.
b. İnsan vücudunun palmar ve plantar yüzeylerinde bulunan parmak izleri, büyük hasarlar
almadıkları müddetçe doğumdan itibaren kalıcıdır. Papiller izler uterus içinde oluşur ve ölümün
ötesinde bile değişmeden kalır. Küçük yaralanmaların ardından aynı düzende tekrar büyürler, ama
daha ciddi yaralanmalar kalıcı yara izlerine neden olabilir. Bu tür değişiklikler de hala bir kimliğe veya
dışlamaya katkıda bulunabilir.
c. Parmak izleri sınıflandırılabilir ve standardize edilebilirler. Sınıflandırılabildiklerinden ötürü
bir veri tabanında sistematik olarak kategorize edilebilir ve kaydedilebilirler. Bu şekilde daha sonra,
karşılaştırma ve tanımlama için rahatlıkla kullanılabilirler.
1.3. Odontolojik Karşılaştırma
İnsan dişlerinin ve çenelerinin eşsiz yapıları ve özellikleri, yaşayan ve ölen mağdurların
tespitinde kullanılmaktadır [1]. Diş verileri, ölüm sonrası inceleme sırasında geri kazanılabilir ve
kaydedilebilir ve de yaşam boyu mağduru tedavi eden genel ve/veya uzman diş hekimleri tarafından
sağlanan ölüm öncesi verileriyle karşılaştırılabilir. Dişler ağız boşluğunda iyi korunur ve ölüm
zamanında, yakınında veya sonrasında birçok dış etkiye dayanabilir. Dişler vücuttaki en sert dokulara
sahiptir [9]. Böylece vücudun yumuşak dokuları bozulduğunda, tanımlama amacıyla çok değerli olan
diş özelliklerine erişilebilmek mümkün olabilmektedir. Bu özellikle restoratif ve kozmetik dolgular ve
kronlar, kök kanalı prosedürleri, implantlar, sabit ve çıkarılabilir protezler gibi dişlerdeki tedaviler için
geçerlidir. Çünkü bunlar her bireye özel tedavi olarak özel olarak üretilirler. Diğer anatomik özellikler,
diş tedavisi olmasa bile karşılaştırılabilir ve bunlar, tanımlama amaçları için faydalı veriler sağlar.
2. Birincil Kimliklendirme Yöntemlerinin Kıyaslanması
Her ne kadar tüm dünyada kimliklendirmenin altın standardı olarak DNA analizleri kabul edilse de
3 yönteminde birbirlerine üstünlükleri ve kısıtlamaları bulunmaktadır (Tablo 1). Modern teknoloji,
kimliklendirme amaçlı DNA analizini çok az miktarda DNA ile dahi gerçekleştirmeyi başarabilmektedir.
Eskiden uzun sürelerde gerçekleştirilen analizler artık çok kısa peryotlarda gerçekleştirilebilmektedir
[10]. Cesedin bütünlüğünün bozulduğu durumlarda ve antemortem kişiye ait verilerin bulunmadığı
durumlarda DNA analizi çoğu zaman eldeki tek yöntemdir. Çünkü kurbandan elde edilen genetik
bilginin akrabaları ile de karşılaştırılma imkânı bulunmaktadır.
Parmak izi en ekonomik biyometrik kimlik tespit ve doğrulama tekniğidir. Verilerin bilgisayar
ortamında karşılaştırılmasına imkân verir ve standardize edilebilir. Fakat afet sonrası kurbanın
parmak izinin çeşitli faktörlerin etkisiyle bozunuma uğramamış olması gerekmektedir. Bunun yanında
veri tabanında kurbanın antemortem parmak izi kayıtlarının bulunması gerekmektedir.
Odontolojik karşılaştırma tekniği kolay uygulanabilmesi ve DNA yöntemine göre daha ucuz
olmasına rağmen karşılaştırma için antemortem kayıtlara ve uzman adli diş hekimlerine ihtiyaç vardır.
Ülkemizde odontolojik kayıtlar düzenli tutulmadığı için yöntemin kullanımı sınırlıdır.
Diş kayıtları, parmak izi gibi fiziksel özelliklere ait kayıtlar, vücut bütünlüğünün bozulmadığı
durumlarda kimliklendirme yapmak için yeterlidir. Fakat özellikle vücut bütünlüğünün bozulduğu
durumlarda maliyeti yüksek olmasına rağmen DNA analizi kaçınılmazdır. Sonuç olarak odontolojik
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karşılaştırma ve parmak izi gibi diğer kimliklendirme yöntemleri ile birleştirildiğinde DNA analizi
mağdurların tespitinde yüksek başarı oranları sunmaktadır.

Tablo 1. Birincil kimliklendirme yöntemlerinin karşılaştırılması.
Teknik

Doğruluk

Maliyet

Ekipman

Sosyal Kabul

DNA

Çok Yüksek

Yüksek

Test Ekipmanları

Orta

Parmak İzi

Yüksek

Orta

Tarayıcı

Orta

Odontolojik Karşılaştırma

Yüksek

Orta

Radyolojik Ekipman

-
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Türkiye’de Vergi Politikalarının Tasarruflar Üzerindeki Etkisi
Berrin YENİAY
Süleyman Demirel Üniversitesi SBE YL
Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü

Özet
Ülkenin kalkınmışlık seviyesini gösteren en önemli kavramlardan biri tasarruf kavramıdır. Yapılan
çalışmalar doğrultusunda tasarruf kavramının yatırım ve büyüme ile doğrudan ilişkisi olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda tasarrufların artması aynı zamanda yatırımları ve sürdürülebilir
büyümeyi de etkilemektedir. Tasarruflar yatırımların en temel finansman kaynaklarından biridir.
Tasarruf kavramına Türkiye perspektifinden bakıldığında 1980’lerden günümüze kadar gelen süreçte
tasarruf oranlarındaki sürekli düşüş görülmektedir. Bu düşüş beraberinde yerli paranın
değerlenmesine sebep olarak ülkedeki rekabet gücünü düşürmekte ve cari açığa sebep olmaktadır.
Aynı zamanda ülkemizde tasarruf miktarı yatırımların altında kalmakta ve bunun sonucunda ise
tasarruf açığı ortaya çıkmaktadır. Gerçekleşen tasarruf açığı ise ancak dış kaynak kullanılarak
kapatılmaktadır. Dış borçlar ülkeyi dışa bağımlı hale getirerek krizlere karşı olan duyarlılığı da
arttırmaktadır.
Bu çalışmada, 2000 yılı sonrası Türkiye’de yatırım ve tasarrufların durumu ele alınmıştır. Ayrıca gelir,
harcama ve servet vergileri üzerine etkileri incelenerek Türkiye açısından analizler ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Yatırım, Vergiler, Türkiye Analizi
Effect on Savıng of Tax Polıcy ın Turkey
Abstract
One of the most important concepts showing the development level of the country is the concept of
saving. According to the studies, it is seen that saving concept is directly related to investment and
growth. In this context, the increase in savings also affects investments and sustainable growth.
Savings are one of the main sources of finance for investments. Savings perspective when looking at
the concept from Turkey shows a continuous decline in the savings rate in the period from the 1980s
until today. This decrease, together with the appreciation of the domestic currency, reduces the
competitiveness in the country and causes the current account deficit. At the same time, the amount
of savings in our country remains below the investments and as a result, a saving deficit arises. The
saving deficit realized is closed only by outsourcing. External debts make the country dependent on
foreign countries and increase the sensitivity to crises.
In this study, the post-2000 situation of investment and saving in Turkey were discussed. Moreover,
income, expenditure and wealth taxes have been investigating the effect on the analysis put forward
for Turkey.
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1. GİRİŞ
Ekonomide belirli dönemde elde edilmiş olan gelirin tüketilmeyen kısmına tasarruf denilmektedir.
Tasarruf oranlarının artması yatırımları ve devamında büyümeyi arttırmaktadır. İktisadi büyüme
olabilmesi için yatırımların olması gereklidir ve yatırımlar tasarruflarla karşılanmaktadır. Aynı
zamanda ekonomide ki iç dengenin sağlanması için yatırım ve tasarruf arasında eşitlik sağlamak
gerekmektedir. Böyle durumda tasarruf da ki yetersizlik söz konusu olduğunda dış kaynak kullanımına
gidilmektedir. Ancak bu durum cari açığı arttırmakta ve açığın kapatılması için dış kaynaklar
kullanılmaktadır. Dış kaynak kullanımı dışa bağımlılığı arttırarak ülkenin durumunu olumsuz
etkilemekte ve krize kapı açmaktadır. Literatür taramaları ve yapılan çalışmalar ışığında dört bölüm
olarak hazırlanan çalışmanın ilk bölümünde, tasarruf kavramı açıklanmıştır. İkinci bölümünde,
Tasarrufun belirleyicileri teker teker açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, Türkiye açısından
değerlendirilmesi yapılmış ve Türkiye’de ki tasarruf oranlarının diğer ülkelere göre düşük olduğu
tespit edilmiştir. Dördüncü bölümde, vergiler türlerine göre ayrılarak vergilerin tasarruflar üzerindeki
etkileri açıklanmıştır. Vergilerin sadece Türkiye’de değil genel olarak tüm ülkelerde hem kişi hem de
kurumlar üzerinde olumsuz sonuçlar yarattığını ve tasarrufları negatif yönde etkilediği anlaşılmıştır.
Son bölümde ise Türkiye ekonomisi açısından genel bir değerlendirme yapılmış ve tasarrufların
artışının olumlu sonuçlar doğuracağının sonucuna varılmış, Türkiye de ki tasarruflar da açığının söz
konusu olduğunu ve bu açığın kapatılması yolunda yapılan çalışmalar olduğunun tespiti yapılmıştır.
2. TASARRUF KAVRAMI
Kişi ve kurumların kullanılabilir gelirden temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra gelirin
kullanılmayan kısmı tasarruf olarak adlandırılır. İktisadi anlamda tasarruf denildiğinde ilk olarak klasik
okula bakılır. Klasik okulda tasarruf sermaye birikiminin kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Klasik
okuldan sonra gelen Neo-Klasik ve Keynesyen okul ise tasarruf kavramına yatırım ile bağdaştırarak
farklı bir bakış açısı sunmaktadır (Çolak ve Öztürkler, 2012: 45). Neo-Klasik ve Keynesyen okulun
tasarruf yatırım ilişkisine bakılacak olursa; tasarruf, gelirin harcanmayan bölümü, yatırım ise
tasarrufun, ileride gelir getirecek üretim birimlerine harcanması demektir.
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Şekil 2: Tasarruf Yatırım Dengesi Grafiği

Kaynak: Eğilmez, Mahfi ”Tasarruf Yatırım Dengesi Geometrisi” http://www.mahfiegilmez.com, Erişim
Tarihi: 11.10.2019.
Yukarıda bahsedilen grafikte tasarruf ve yatırım ilişkisi ele alınmıştır. Mavi çizgi tasarruf yatırım
eşitliğini simgelemektedir. Yani B noktasında bir ülke 0s1 kadar tasarruf etmekte ve buna karşılık 0i1
kadar yatırım yapmaktadır. Buna bağlı olarak 0s1=0i1 olduğu nokta ülkede tasarruf yatırım denkliği
söz konusu olmaktadır ve bahsedilen ülkede tasarruf fazlası veya açığı bulunmamaktadır. Eğer ülkede
tasarruf yatırım eşitliği söz konusuysa dışarıdan borçlanması veya dışarıya borç vermesine gerek
bulunmamaktadır. Yeşil çizgi tasarrufların yatırımlardan fazla olduğu durumu göstermektedir. Yani A
noktasında bir ülke 0s1 kadar tasarruf etmekte ve buna karşılık 0i2 kadar yatırım yapmaktadır.
0s1>0i2 olduğu için tasarruf fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Eğer ülkede tasarruf fazlalığı söz konusuysa
ülke elindeki fazlayı borç vermekte kullanabilmektedir. Kırmızı çizgi tasarrufların yatırımdan az olduğu
durumu göstermektedir. Yani C noktasında bir ülke 0s1 kadar tasarruf etmekte ve buna karşılık 0i3
kadar yatırım yapmaktadır.0s1<0i3 olduğu için tasarruf açığı ortaya çıkmaktadır. Tasarruf açığının söz
konusu olduğu bir ülke dışarıdan tasarruf ithal etmesi, yani borçlanma yoluna gitmesi gerekir.
2. TASARRUFU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
2.1. EKONOMİK FAKTÖRLER
2.1.1. Kamu Tasarrufları
Hükümetlerin belirlenen makroekonomik hedeflere ulaşmak için topladığı gelirleri ve yaptığı
harcamaları oluşturan kararlar maliye politikası olarak tanımlanabilir. Maliye politikası bir ekonomide
kamu tasarruf oranını belirleyerek ekonominin uzun dönemde üretim seviyesi üzerinde etkili
olmaktadır (www.tcmb.gov.tr, Erişim tarihi: 23.9.2019). Kamu tasarrufu devletin bütçe gelirlerinin
giderlerinden fazla olması, bütçenin fazla verdiği durumdur. Diğer bir deyişle kamu kesiminin
harcanabilir geliri ile cari giderleri arasındaki fark da denebilir. Kamu tasarruflarını azaltabilecek bazı
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etkenler vardır. Bunların başında vergi gelirleri gelmektedir. Eğer vergi gelirleri düşerse veya herhangi
bir sebepten dolayı genişletici maliye politikası uygulanarak vergi oranlarının düşürülmesi, kamu
tasarruflarını dönemsel bazda düşürebilmektedir. Diğer bir etken kamu harcamalarındaki artıştır.
Kamu harcamalarının sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, güvenlik ve altyapı gibi hizmetleri yerine
getirebilmek amacıyla yapıldığında harcamaların üretken olmayan alanlara yapılması gelecekteki
üretim seviyesine olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu durum kamu tasarrufunda hem kısa hem de
uzun vadede aşağı yönlü etki yapabilmektedir. Son etken ise yaşlı nüfusta meydana gelen artışlardır.
Yaşlı nüfus artışları kamunun fazladan emeklilik ücreti ödemesi gereken bir durumdur. Artan
emeklilik ücretlerini ödemek içinse mecburen vergi artışlarına gidilmekte artan vergi artışları ise
işsizlik ve ardından çalışan sayısındaki düşüş gibi önemli sorunları ortaya çıkarmaktadır (Barış, 2016:
40). Kamu tasarruflarını arttıran etkenler de vardır. Bunlar vergi gelirlerinde artırıcı etki yapacak olan
güçlü ekonomik büyüme, ekonomik büyüme dönemlerinde uygulanabilecek vergi artışları, vergi
politikalarının etkin biçimde oluşturulması ve uygulanması, uygulanan sıkı maliye politikaları
sonucunda kamu harcamalarının kısılması kamu tasarruflarını destekleyecek uygulamalar olarak
sayılabilmektedir. Kamu tasarruflarının özel ve toplam tasarruf üzerindeki etkisi incelenmiştir. Örnek
verilecek olursa, Corbo ve Schimdt-Hebbel (1991) ve Edwards (1996) kamu tasarruflarında artış söz
konusu olduğunda özel tasarrufları düşürdüğü sonucuna ulaşmışlardır. Diğer çalışmalarda kamu
tasarruf oranlarındaki artışların özel tasarrufları azalttığı -dışladığı (crowding-out)- sonucuna
ulaşılmıştır (Abdioğlu ve Berber, 2007: 232).
2.1.2. Bütçe Açıkları
Bütçe açığı giderlerin gelirlerden büyük olması durumudur. Bütçe açıkları, bir dönem içinde ortaya
çıkan beklenmedik harcama artışlarından kaynaklanabileceği gibi dönem başında da açıkla başlamış
olabilirler. Bütçe açığı iktisadi okullara göre farklılık göstermektedir. Klasik iktisadi görüş 18.yy’dan
1929 büyük buhrana kadar devam etmiştir. Klasiklere göre bütçe açığının ulusal tasarrufu ve yatırımı
azalttığını buna bağlı olarak ekonomide dış açığa neden olacağı görüşüne sahiptirler. Bu nedenden
dolayı Klasikler bütçe denkliğini savunmaktadırlar. Ancak büyük buhrandan sonra görüş farklılığına
gidilerek devlet müdahalesini savunan Keynesyen görüş ortaya çıkmıştır. Keynesyenler bütçe açığını
savunan bir görüşe sahiptir. Keynesyenlere göre bütçe açığındaki artış gelir düzeyini artırır ve
sonucunda tasarrufları yükseltir. Bütçe açığını savunan bir diğer görüş Ricardocu Denklik Teoremidir.
Bu teoriye göre bütçe açığında oluşan açıklık vergilendirilmelerinde gelecekte oluşabilecek bir artış
beklediklerinden bireyler tüketimlerini azaltarak özel tasarrufa yöneleceklerdir. Böylelikle oluşan
bütçe açığı ulusal tasarrufu etkilemeyecek özel tasarrufları arttıracaktır (Arıcan, 2005: 79).
2.1.3. Reel Faiz Oranları
Reel faiz, enflasyon etkisinden arındırılmış faizdir. Net nominal faizden beklenen enflasyonu düşerek
hesaplanır. Yani gerçek faizdir. Tasarruf gelir ile olduğu gibi faizlerle de doğrudan ilişkilidir. Gelir
artarsa tasarrufların artacağı buna bağlı olarak faiz oranında ki artış tasarruflarda artışa sebep
olacaktır. Bu ilişki S = s (Y, i) şeklinde gösterilebilir. Fonksiyonda aralarındaki ilişki aynı yönlüdür. Yani
gelir ve faiz arttıkça tasarruflar da artacaktır.
2.1.4. Finansal Gelişme ve Finansal Derinleşme
Finansal gelişme, finansal sistemde meydana gelen gelişmelerdir. Sistemde yapı itibariyle büyük ya da
küçük değişmeler finansal gelişmeyi açıklamaktadır. Açıklamak için kısa ve uzun dönem süreci
incelemek gerekir. Bu değişmelerin öncülüğünü yapan görüş E. Shaw finansal gelişmeyi finansal
derinleşme kavramı ile açıklamaktadır. Finansal gelişmeden temel olarak anlaşılacak sonuç,
tasarrufların arttırılması ve tasarrufların yatırımlara ulaşmasının daha kolay hale gelmesidir (Ergeç,
2004: 54). Bu durumda finansal sistemdeki gelişme finansal derinleşme kavramıyla açıklanmaktadır.
Finansal derinleşme ise, “kişi başına düşen finansal hizmetler ve kurumlardaki artış ve toplam finansal
varlıkların gelire oranındaki artış” şeklinde ifade edilebilir (Çolak ve Öztürkler, 2012: 98). Shaw
finansal derinleşmeyi, “finansal aktif toplamının, finansal olmayan aktif toplamından daha hızlı
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gelişmesi” şeklinde tanımlamıştır. Goldsmith ise finansal derinleşmeyi, “tüm finansal aktiflerin ulusal
gelire oranında bir artış” olarak tanımlamıştır. Finansal derinleşmede ki artış ülke tasarruflarını arttırır
ve ülke ekonomisinin parasallaşma seviyesi ile finansal sistemin yapısını etkilemektedir
(Mollaahmetoğlu, 2016: 33)
2.1.5. Borçlanma Limiti
Tasarruflar üzerinde etkisi bulunanlardan biri de borçlanma/kredi limitidir. Bahsedilen kredi limiti,
kişileri gelirlerinden fazla borçlanmalarını engelleyebildiği gibi kişileri yedekleme içgüdüsüyle
tasarrufa yönlendirebilir. Fisher’ın zamanlar arası tüketim tercihi modelinde kişilerin yapacağı tüketim
ve tasarruflar borçlanma ile doğrudan bağlantılıdır. Gelecekteki tüketimini bugünkü tüketimine tercih
edebilir. Bu durum söz konusu olduğunda kişi tüketimini azaltır ve elde ettiği gelirin büyük
çoğunluğunu tasarruf eder. Kişiler paranın kolay çevrilebilmesi zorlaştıkça, içinde bulunulan
dönemdeki tüketimleri azalmakta ve tasarrufları yüksek olabilmektedir. Eğer kişiler istediği miktarda
borç alamazsa tasarruf toplamı kredi piyasasına göre yüksek olabileceği düşünülmektedir (Barış,
2016: 44). Bu nedenle borçlanma limitinde görülebilecek bir hareket tasarruflar üzerinde negatif bir
etkiye sahiptir (s ve Günay, 2012)
2.1.6. Gelir-Ekonomik Büyüme
Genellikle tasarruf kavramının içeriğinde gelir kavramı oldukça fazla geçmektedir. Buna bağlı olarak
gelir düzeyi tasarruf kavramının en önemli değişkenlerinden birisidir. Genellikle gelir tüketim
fonksiyonlarının içerisinde yer alır. Yaşam boyu gelir modelini incelersek eğer kişiler gençlik yıllarında
daha az tasarruf ederler çalışma dönemlerinde ise tasarruflarını arttırırlar. Bunun yanı sıra kişiler
yaşlılık ve emeklilik dönemlerinde ise çalışma dönemlerindeki elde ettikleri tasarruflardan
yararlanarak yaşamlarını sürürler ve daha az tasarruf yaparlar. Tüketim teorisinin savunucularına
göre büyüme, tüketimi dolayısıyla tasarrufları olumlu etkilemektedir. Ancak sürekli gelir hipotezinin
savunucularına göre büyümedeki artış gelirde artış beklentisini arttıracağı için tasarruflarda azalmaya
neden olacaktır. Neo-keynesyenlerin büyüme modellerinde tasarruf ve gelir arasındaki ilişkiyi ele
alınmıştır. Lewis (1954), Kaldor (1957) ve Pasinetti (1962) gelirin işçi ve kapitalist sınıf arasındaki
dağılımına odaklanmışlardır ve gelir dağılımını tasarrufların en önemli belirleyicisi olarak
belirtmişlerdir. Neo-keynesyenlere göre, kapitalislerden yana oluşacak gelir eşitsizliği kaynakları
tüketimden tasarrufa ve bununla birlikte yatırıma aktarmak için iyi bir mekanizmadır. Çünkü
kapitalistlerin tasarrufları yüksekken, işçi sınıfının tüketimleri de yüksektir. “Bu teoriler gelir
eşitsizliğinin toplam tasarruflar üzerinde doğrudan pozitif etkisi olduğunu ileri sürerler” (SchmidtHebbel ve Serven, 2000: 418). Çoğu teorilerden yola çıkılarak büyüme ve gelir arasındaki ilişki
tasarrufları olumlu etkilediğinin kanısına varılmıştır (Ergeç, 2004: 56).
2.1.7. Gelir Dağılımı
Gelir dağılımı ve tasarruf arasındaki ilişki genel anlamda pozitiftir. Türkiye’nin gelir dağılımı bazında
bakılacak olursa yakın zamanda yapılan sonuçlardan yola çıkılarak düşük gelirli hane halklarının
tasarruf eğilimleri düşük, yüksek gelirli hane halklarının tasarruf oranlarının %30 ve üzeri olduğu
sonucuna varılmıştır. Tasarrufların Türkiye’de artabilmesi için gelir düzeyinin ve gelir dağılımının
artması gerekecektir. Bunların sonucunda yurtiçi tasarruflar artacaktır. Tasarruflar kişilerin elde ettiği
gelire göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Lewis (1954), Kaldor (1957), Kelley ve William (1968)’e
göre kar geliri elde edenler önemli tasarruf edenler arasında iken; Venieris ve Gupta (1986)’ya göre
diğerlerinin aksine önemli tasarruf edenleri orta gelir grubundakiler olarak açıklamıştır (Barış ve Çiftçi,
2018: 45).
2.1.8. Enflasyon Oranı
Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin devamlı bir şekilde yükselmesi durumudur. Yani paranın değerinin
düşmesini ifade eder. Tedrici ve süratli oluşan fiyat artışları veya yavaş gelişen fiyat artışları da
enflasyona örnek verilecek bir durumdur. Enflasyonda ki asıl konu fiyat artışlarına neden olan
507

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
faktörlerin bulunmasıdır (Güllap, 1979: 5). Tasarrufların belirlenmesinde önemli bir diğer faktör
enflasyondur. İlk dönemde yani Keyneysen döneminde enflasyonun belirsiz gitmesi kişilerin tasarruf
oranlarının arttırıldığı düşünülmekteydi. Ancak daha sonra tasarruflardaki belirsizlik tasarruf üstünde
azaltıcı bir durum söz konusu olmuş ve ilerleyen zamanlarda tasarruf zerinde herhangi bir etkisinin
olmadığı kanısına varılmıştır. Enflasyonun tasarruftan öte büyümeyle daha çok ilişkisi olduğunun
kanısına varılmıştır. Ancak Mundel (1963) ve Tobin (1965) Mundel-Tobin etkisi ile enflasyon tasarrufu
pozitif yönde etkilemektedir. Olumsuz etkileyen belirsizlik durumudur yani beklenmedik enflasyonun
gerçekleşmesidir. Deaton (1977) ve Howard (1977) beklenmeyen enflasyonun kişileri gelecekte
karşılaşabileceği risk ve belirsizliklerden korunmak amacıyla ihtiyat güdüsüyle tasarruf yapacaklarını
böylelikle tasarrufların artacağını ifade etmektedir (Ceylan, 2018: 58).
2.1.9. Ticaret Hadleri
Ticaret haddi alınan satılan malların miktarı ve bu malların değişim oranını gösteren ölçüdür. Belirli
bir dönemde alınan ve satılan malların fiyatları karşılaştırılarak o dönemdeki kayıp ya da kazanç
görülebilir. Ticaret hadleri ve tasarruflar arasındaki ilişkinin geleneksel izahı, Harberger-LaursenMetzler Etkisine göre ticaret hadlerine oluşacak bir artışın reel geliri doğrudan etkileyerek tasarrufları
arttırmaktadır. Ticaret hadlerinde bozulmalar olabilmektedir. Bu bozulmalar sürekli mi olacağı geçici
mi olacağı asıl odak noktasını belirtir. Eğer sürekli bir bozulma beklentisi oluşursa cari ve beklenen
gelirlerin etkileneceği gibi tasarruf oranlarında değişiklik olmayacaktır. Ancak geçici bir bozulma
bekleniyorsa gerçekteki tüketim harcamalarını sabit tutabilmek için malların satın alma gücüne göre
azalmayı dengelemesi gerekmektedir. Dengeleyebildiği zaman tasarrufları azaltacaktır (Barış, 2016;
Tekin, 2017). Yapılan çalışmalar ticaret hadlerindeki pozitiflik durumu servet ve gelir üzerinde olumlu
bir artışa yol açacağı için tasarrufları da arttırır. Diğer taraftan dış tasarruf oranlarındaki yükselmenin
veya cari işlem açığının tasarruf üstünde olumsuz etkisi olduğu görüşü literatürde yaygın bir
düşüncedir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda ticaret hadlerindeki artış özel tasarruflar üzerinde
olumlu bir etki gösterse de istatiksel olarak anlamsızdır (Özcan ve Günay, 2012).
3. SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLER
Tasarrufların belirleyicileri için yapılan çalışmalarda belirleyiciler arasında demografik faktörlerde yer
almaktadır. Demografik faktörler nüfus, bağımlılık oranları, şehirleşme oranları, eğitim ve istihdam
durumu olarak sayılabilmektedir. Aslında bu faktörlere yaşam döngüsü değişkenleri de
denebilmektedir. Ando ve Modigliani (1963) demografik değişkenlerin tasarrufları etkilediğini
belirtmişlerdir (Özcan ve Günay, 2012). Demografik faktörler yaşam boyu gelir hipotezi ile yakından
bağlantılı olup sosyo-demografik faktörler bu hipotez ışığında anlatılacaktır.
3.1. Nüfus Artışı ve Nüfusun Yaş Yapısı
Yaşam boyu gelir hipotezi kişilerin gençlik dönemlerinde çalışma dönemlerine göre daha az tasarruf
ettiklerini, çalışma dönemlerinde daha fazla tasarruf ederek yaşlılık ve emeklilik dönemlerinde
yapılan tasarruf ve elde edilen faiz gelirlerinin toplamı ile yaşamlarını sürdürmelerini anlatan bir
hipotezdir (Ünsal, 2007: 429).
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Şekil 3: Ömür Boyu Tüketim Hipotezi

Kaynak: Erdal Muzaffer Ünsal, Makro İktisat, 2007, 7. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2007 s.429
Ömür boyu gelir hipotezine göre tasarruflar ile demografik faktörler ters orantılı olduklarını ileri
sürmektedir. Nüfusun yaş durumu tasarruflar için önemli bir kavramdır. Çünkü ilerideki gelirlerinin
düşmesi beklentisinde olanlar tasarruf yaparlar. Diğer yandan ilerideki gelirlerinin yüksek olacağını
düşünenler de tasarruflarını diğer gruba göre daha az yaparlar (Özcan ve Günay, 2012). Bu hipoteze
göre genel nüfus içinde aktif denilen nüfus ne kadar çoksa tasarruflar o düzeyde artacaktır. Fakat
aktif nüfus içerisinde genç ve yaşlı nüfus yer almamaktadır. Bu durumda aktif nüfusun üzerine düşen
yükü ağırlaştırmaktadır ve gerçekleştirdikleri tasarrufları azaltmaktadır (Abdioğlu ve Berber, 2007:
230). Ando ve Modigliani (1963), demografik değişkenlerin tasarrufları etkilediğini göstermişlerdir
(Özcan ve Günay, 2012).
3.2. Bağımlılık Oranı
Demografik faktörlerden bir diğeri bağımlılık oranıdır. Bağımlılık oranı genel, genç ve yaşlı bağımlılık
oranlarından oluşur. Genel bağımlılık oranı üretime katılmayan 0-14 yaş ile 15-64 yaş arasındaki
çalışan nüfusa oranı ile bulunan orandakilerdir. Genç bağımlılık oranı 0-14 yaş arasındakilerle çalışan
nüfusa oranlayarak bulunan orandır. Yaşlı bağımlı oranı ise 65 ve üzerinde kişilerin çalışan nüfusa
oranlaması ile bulunan orandır. Genç nüfus bağımlılık oranı tasarrufları arttırırken yaşlı nüfus bağımlı
oranı tasarrufları azaltmaktadır (Güriş ve Özkaya, 2019: 99).
3.3. Şehirleşme Oranı
Şehirleşme oranı şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı olarak bulunmaktadır. Loayza vd.
(2000b) şehirleşme oranları arttıkça tasarrufların düştüğünü ileri sürmektedir. Bunun nedenini ihtiyati
tasarrufların kırsal kesimde şehirlere göre daha fazla olmasıdır. Ramajo vd. (2006) ise şehirleşme
oranı arttıkça tasarrufların arttığının düşüncesindedir. Yapılan çalışmalarda net bir sonuç
bulunamamıştır. Uygulamaları çalışmalara göre farklılık gösterebilecek bir değişkendir (Barış, 2016;
Özcan ve Günay, 2012).
3.4. Eğitim ve İstihdam Durumu
Eğitim düzeyleri yüksek kişilerin maaşlı işlerde çalışma olanakları daha yüksek olduğu için tasarruf
yapma oranları da eğitimleri düşük kişilere göre daha yüksek olduğu çalışmalar sonucunda
doğrulanmıştır. Bu sonuca göre tasarruf ve eğitim arasında olumlu bir ilişki olduğunu
söylenebilmektedir. Diğer kısım kendi nam ve hesaplarına çalıştıkları için daha fazla tasarruf
yapmaları beklenmektedir. En çok tasarruf yapan grup da bu gruptur. Bu durumdan farklı olarak
eğitim seviyeleri düşük ancak girişimci kişilerin tasarruf oranlarının daha yüksek olduğu da
görülmektedir (Barış, 2016; Özcan ve Günay, 2012). Tasarrufların eğitim ile artması durumu göz
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önünde bulundurulursa, uzun dönemli tasarruf oranlarının kişilerin yaşlanması ve eğitim düzelerinin
artması ile artabileceği söylenmektedir (Özlale, Karakurt, 2012: 6). Aynı zamanda çocuk sahibi
bireylerin tasarruf oranlarının daha yüksek, işsiz kesimin ise kendi işlerini yapan kesime göre daha az
tasarruf ettiği tespit edilmiştir (Şahin ve Barış, 2017: 84).
4. TÜRKİYE’DE 2000 SONRASI YATIRIM VE TASARRUFLARIN DURUMU
Gelişmekte olan ülkelerde tasarruf ve yatırım olgusu büyük önem arz etmektedir. Sermaye birikimini
ve ülkede vergilerin kullanımını tasarruf ve yatırım göstermektedir. Türkiye 2000 yılından itibaren
gerek hükümet gerekse uygulanan politikalar anlamında büyük değişikliklere gitmiştir. 2000 yılından
sonra yaşanan krizler ekonomiyi, dolayısıyla tasarruf ve yatırımları olumsuz etkilemiştir. Bazı
dönemde sıçrayışlar yaşanmıştır ancak 2008 krizinden Türkiye ekonomik anlamda derinden
etkilenmiştir.
Tablo 1: 2001 Yılı Temel Veriler
Büyüme Oranı

-9.5

Enflasyon

68.53

Faiz Giderleri / Bütçe Giderleri (%)

47.2

Kamu Borç Stoku / GSMH

78.9

Milli Gelir

240,2 Milyar TL

Borçlanma Maliyeti Faiz Oranı (%)

74.8

Toplam İhracat

31 Milyar $

Toplam İthalat

41,4 Milyar $

Kaynak: Acar, 2013: 16
Tablo 2001 yılında gerçekleşen rakamları ele almıştır. Büyüme oranı (-%9,5) ele alınacak olursa 1945
yılından sonra en büyük küçülme olmuştur. Büyümenin ana kaynağı yurtiçi tasarruflardır. 2001 de
yaşanan kriz sonrası yurtiçi tasarruf oranlarında ciddi düşüş yaşanmıştır. Yaşanan 2001 krizi sonrası
ekonomide ki dengeler bozulmuş enflasyon artmıştır. Bunun için enflasyonu istenilen seviyeye
azaltabilmek, sürdürülür bir büyüme ve ekonomide istikrarlılık sağlanması için “Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programı (GEGP)” uygulanmaya başlanmıştır. Bu program 2001 krizinin etkilerinin geçmesinde
özellikle mali disiplini sağlamakta ve yapısal reformlar uygulanmasında katkı sağlamış, enflasyon
rakamlarını düşürmüş, ekonomide büyümeyi dengeye getirmiş bir programdır. Bu dönemde özellikle
cari açık problemiyle karşı karşıya kalınmış, cari açığın artmasında tasarrufların yetersiz hale gelmesi
büyük bir rol oynamaktadır. 2000’li yıllardan sonra uygulanan mali disiplin önceki dönemlerin aksine
kamu tasarruf açığı azalmaya yönelik bir seyir izlemiştir. Özellikle bu dönemde faizlerdeki azalma özel
sektörü olumlu etkileyerek yatırımlara yöneltmiş, kişilerin tüketimleri artmış ve bununla birlikte
tasarruf eğilimleri azalmıştır. Özel tasarruflardaki azalış kamu tasarruflarındaki artmalardan daha
fazla olduğu için yurtiçi tasarruf oranları azalmıştır. Aynı zamanda kamu borç stokunu sabitlemek
amacıyla sıkı maliye politikaları ile birlikte para ve döviz kuru politikaları için yeni adım olmuştur
(TCMB, 2015: 18; T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014).

Şekil 3: Büyüme Rakamları (2001-2013/3.Çeyrek)

510

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey

Kaynak: Acar, 2013: 18
2001 yılında yaşanan krizden sonra uygulanan sıkı politikalarla birlikte Türkiye ekonomisi 2002
yılından itibaren güçlenmeye başlamış ve 2003 yılında küresel ortamlardan destekler ile güçlü
büyüyen bir döneme girmiştir. Sıkı politikalar beraberinde makroekonomik istikrarlarda sürekliliği,
esnek ekonomiyi ve etkin üretimi getirmiştir. Aynı zamanda ekonomide güven ve istikrar tekrar geriye
gelmiştir. 2002-2007 yılları arasında yüksek büyüme oranları elde edilmiş, ihracatta ve üretimde
artışlar meydana gelmiş, enflasyon oranı düşmüş ve mali disiplin saplanmaya çalışılmıştır. Büyüme
döneminde cari açığı artmıştır ancak krizden önce küresel manada likidite bolluğu yaşadığı için
finansman sorunu yaşamamıştır. Dünya genelinde yaşanan 2008 krizi sonrası Türkiye’de etkilenmiştir.
Reel sektör ağırlıklı olarak etkilenen sektör olmuştur. 2009 yılında ciddi küçülmeler yaşanmış olup
büyüme oranı -4,7’ye kadar düşmüştür. Ancak 2001 yılında yaşanan kriz sonrası kamu maliyesi ve
bankacılık sektörü geliştirilmiş, alt yapı güçlendirilmiştir. 2008 krizinin olağan etkileri bu şekilde en aza
indirgenmeye çalışılmıştır. Bunun için hükümet önlemler alarak vergi destekleri olmuştur. Bu gelişme
reel sektörün krizi atlatmasında en etkili olan yöntemdir. Bu dönemde vergi borçları taksitlendirilmiş,
ÖTV KDV indirimleri yapılmış, KOBİ’lere kurumlar vergisinden muaflık getirilmiştir. Aynı zamanda
istihdam da desteklenerek kısa çalışma ve işsizlik ödeneği arttırılmış, mesleki gelişim faaliyetleri ve
girişimcilik eğitimleri yapılmıştır (Acar, 2013: 17). 2009’dan sonra izlenen genişletici politikalarla
toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisi 2011 yılında kriz sonrası en büyük büyüme oranına
ulaşmıştır. 2009’da %-4,7 olan GSYİH/Büyüme oranı izleyen yıllarda %8,8 olmuştur. İzlenen genişletici
politikalar ciddi anlamda kamu borçları oluşturmuştur. Ancak iç talep fazlalığı ve döviz kurlarında
olumlu değişkenler sebebiyle oluşan kamu borçları ve enflasyon çok önem arz etmemiştir. Dünya
bankasının verilerine göre 2013 yılında tasarrufların GSYİH’ya oranı %13’ken Çin’de %50, Singapur’da
%47, Norveç’te %39, İsviçre’de %38, Güney Kore’de %34, Hindistan’da %32, Almanya’da %26,
Japonya’da %22 ve Kanada’da %21 seviyesindedir (Worldbank, 2015). 2016 yılında yaşanan jeopolitik
ve siyasi nedenlerden dolayı büyüme oranlarında ciddi düşüşler olmuş ve bu düşüşleri onarmak
amacıyla ihtiyati tedbirler alınarak 2017 de beklenen büyüme oranından %7,4 büyüme oranı
sağlanmıştır. 2017’de gerçekleşen büyüme hızı dikkate alınarak 2018-2020 %5,5 olarak
düşünülmüştür. Ancak 2018’de küresel piyasada oluşan belirsizlikler, Türk parasının değerinde
yaşanan sert düşüşler ve yüksek enflasyon oranı büyümeyi, bununla birlikte yatırım ve tasarrufları
olumsuz etkileyerek güncel büyüme oranını %3,8 olarak revize etmiştir. Ancak yaşanan olumsuzluklar
büyüme rakamlarını 2017 yılına göre yavaşlayarak % 2,6 düzeyinde büyümüştür. Kişi başına GSYH
2013 yılında 12.480 dolar ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır ancak izleyen yıllarda sürekli düşüş
göstermiştir ve 2018 yılına gelindiğinde 9.632 dolara gerilemiştir. Yaşanan düşüşün en büyük
sebepleri büyüme hızında yaşanan küçülme, nüfus artışı ve dolar kurunda yüksek artış etkili olmuştur.
Kredi faizlerinin yüksekliği gibi nedenlerden dolayı 2018 de yurtiçi tasarruflar düşmüş buna bağlı
olarak yatırımlar olumsuz etkilenerek negatif yön seyretmiştir. Orta Vadeli Mali Planda (2018-2020)
maliye politikasının yurtiçi tasarrufların artırılmasına ve yatırımların teşvikine katkı sağlayacak şekilde
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uygulanacağı belirtilmiştir. Yurtiçi tasarruflar yüksek ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem
taşımaktadır (www.tobb.org.tr, Erişim tarihi: 18.10.2019). Ülkemizde genel anlamda tasarruf
miktarları yatırımların altında kalmakta bunun sonucunda tasarruf açığı meydana gelmektedir. Bu
durumda ise tasarruf yetersizliğini giderebilmek için dış kaynak yoluna gidilmekte ve bu şekilde
ülkenin dışa bağımlılığı giderek arttırarak finansal krizlere yol hazırlamaktadır (Kaygısız, Kaya ve
Kösekahyaoğlu, 2016: 273).
Şekil 4: 2005-2019 Tasarruf Oranı (Bin TL)
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Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Erişim tarihi:
18.10.2019.
Grafikte Türkiye’nin 2005-2019 yılları arasında tasarruf miktarı gösterilmektedir. 2005’den başlayarak
artış eğilimine girmiştir. Türkiye’nin 2015 toplam tasarruf oranları OECD ve Avrupa Birliği’nin oranları
üzerindedir. Türkiye’nin tasarruf oranları günümüzde de orta ve yüksek gelirli ülkelerin tasarruf
oranlarının altında bir seyir izlemektedir (www. evds2.tcmb.gov.tr, Erişim tarihi: 18.10.2019). 10.
Kalkınma planında bu tasarruf oranları amaç olarak benimsenmiş ve bu amaçlara yönelik farklı
politikalara öncelik verilerek yurtiçi tasarruf oranlarını artmasına yönelik hedefler konulmuştur. 2001
sonrası dönemde kamu tasarruflarında yaşanan iyileşmenin temelinde güçlü mali uyum vardır. Mali
uyuma gidilmesinin nedeni önceki on yıllık dönemde yaşanan mali genişlemeyi düzeltmekti. Uyum
politikaları sayesinde kamu borç stokunun GSYH’ya oranında keskin bir düşüş ortaya çıkmıştır. Bu
durum, beraberinde, kamu tasarrufları – yatırım dengesinde bir iyileşme getirmiş; ekonominin dış
kaynaklı şoklara karşı kırılganlığını azaltmıştır. Gelecekte yatırım ihtiyaçlarının artacağı beklentisi
dikkate alındığında mali disiplinin sürdürülmesi, sürdürülebilir büyüme için hayati önem taşıyacaktır.
Türkiye’de tasarruf ve yatırım ilişkisinin yüksekliği göz önündedir. Bu ilişki 1998-2015 seneleri için
0,68 olarak hesaplanmıştır. Tasarruflar yatırımların en önemli finansıdır. Türkiye orta ve yüksek gelirli
ülkelerin tasarruf-yatırım oranlarına ulaşmak için tasarrufları ve daha sonrasında yatırımları
arttırmalıdır. Yurtiçi tasarrufların yatırımlarla ilişkisi önemli bir konudur. Tasarrufların artması
durumunda yatırımlarda da artışlar gözlenmiştir (Özsan, Pektaş Erdem ve Ata, 2017).
Genel anlamda yurtiçi tasarruflar yatırımları doğrudan etkilemektedir. Yurtiçi tasarrufların düşük
seviyelerde olması yatırımların dış kaynakla finanse edilmesi anlamına gelmekte buda cari açığı
meydana getirmektedir. Bu duruma “Orta Gelir Tuzağı” denmektedir. Türkiye’nin bu duruma
yakalanmaması için yurtiçi tasarruflarını arttırması buna bağlı olarak yatırımları arttırması
gerekmektedir (Sungur, 2015: 264).
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5. VERGİLERİN TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Vergi genel hükümete zorunlu ve karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Devlet mükelleflere sağladığı
faydayı ödediği vergiler ile karşılaştırmaz. Bu yüzden vergi karşılıksızdır (OECD, 1996: 3). Verginin
genel tanımı yapılacak olursa; devletin kamu harcamalarının finansmanı karşılamak amacıyla
kişilerden ödeme gücü durumlarına göre cebri bir şekilde aldığı ve karşılıksız olan nihai parasal
ödemelerdir (Kolçak, 1994: 8). Yatırımların en başlıca kaynaklarından biri tasarruflardır. Eğer tasarruf
oranlarında bir düşüş söz konusuysa bu ekonominin büyüme oranını dahi olumsuz etkileyecektir. Bu
durumlarda bazı görüşlerin tasarruf açığını kapatmanın en temel yolunu vergi politikası ile mümkün
olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Yapılan vergi politikalarının özel kesim için sanayileşme ve alt yapı
çalışmalarını yaparak yatırım yapma sürecini hızlandırmaktadır. Ancak az gelişmiş ülkelerde özel
kesim yatırım ve tasarruf yapamazlar. Devlet tasarruf oranındaki açığı kapatmak için devreye kendisi
girerek yatırımları kendisi yapar ve bunun finansmanı için ilk önce vergiye başvurulmaktadır. Az
gelişmiş ülkelerin en büyük sıkıntısı milli gelir oranlarının düşük olması sebebiyle vergi gayretinin de
düşük olması büyük bir engel teşkil etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu durum farklıdır. Az gelişmiş
ülkelerle olan durumun tam tersi işlemektedir. Yani gelişmiş ülkeler yatırım ve tasarruf oranlarında ki
herhangi bir düşmede vergiyi kullanarak bu oranları olması gereken düzeye tekrar getirebilir. Bazı
devletler toplam tasarruflarını arttırmak için vergileme yoluyla aldıkları kaynakların bir kısmını
tasarruf eğilimleri yüksek olarak belirlenen kesimlere aktararak yatırımları ve dolayısıyla tasarrufları
teşvik etmektedir. Yani vergilerin etkisi tasarruf ve yatırımlarla doğrudan bağlantılıdır (Paksoy ve
Bakan, 2010: 156). Devlet tasarrufları arttırmak için vergileri kullanır. Vergi oranlarını arttırarak veya
yeni vergiler koyarak tasarruf oranlarında artış hedefler. Vergiler tasarruf oranlarını etkileyen
unsurlardan bir tanesidir. Düşük tasarruf oranı ülkeyi hem kişisel hem de ulusal anlamda ekonomik
sonuçlar doğurmaktadır (Birinci ve Akyazı, 2017: 46; Yereli: 79). Vergiler kişilerin satın alma güçlerini
azalttıkları için tasarruf ve yatırım yapma eğilimlerinde dolayısıyla azalmaktadır (Uluatam, 2012: 350).
Uzun dönemde yapılan vergi indirimleri bireylerin tüketimleri azalmaktadır. Bu da bireyleri boş durma
yerine çalışmaya ve tasarruf etmeye yöneltmektedir. Böylelikle vergi gelirleri ve üretim hacmi
artmaktadır. Vergi indirimi söz konusu olduğunda piyasadaki fiyatlar nispeten düşecek ve bununla
birlikte gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artacaktır (Temiz, 2008: 7). Yapılan çalışmalar sonucunda
vergilerin tasarruf üzerindeki etkisi genellikle azaltıcı yönde olduğu görülmektedir. Tasarruflar
üzerindeki azaltıcı etkinin nedeni ise verginin kişilerin gelirlerini azaltmasından dolayı tasarruf
edememesi veya tasarruflarında genel manada ki düşüştür (Yayla ve Şaşmaz, 2019: 320)
5.1. Gelir Vergilerinin Tasarrufa Etkisi
Gelir vergisi elde edilen gelirler üzerine alınan vergi türüdür. Gelir vergisinin asıl konusu gerçek
kişilerin geliridir. Aynı zamanda bir takvim yılı içerisinde elde edilen gelirler üzerinden zaman
bakımından sınırlandırılmıştır. Zaman unsuru verginin hangi zaman süresi içerisindeki gelir için
verileceği sorusunun cevabıdır (Kolçak, 1994: 28-29).
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Tablo 2: Gelir Vergisinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı (1988 - 2018) (BinTL)
Yıllar
Gelir Vergisi Tahsilatı Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%)
2000
6.212.977
23,4
2001
11.579.424
29,1
2002
13.717.660
23
2003
17.063.761
20,2
2004
19.689.593
19,5
2005
26.849.808
20,3
2006
31.727.644
21
2007
38.061.543
22,2
2008
44.430.339
23,4
2009
46.018.360
23,4
2010
49.385.289
21
2011
59.885.000
21
2012
69.671.645
22
2013
78.726.008
21,4
2014
91.063.306
22,7
2015
105.395.330
22,7
2016
123.686.147
23,4
2017
143.962.939
23
2018
175.420.074
23,8
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığından Alınan Veriler İle Tarafımızca Oluşturulmuştur.
Tabloda 2000-2018 yılları arasında toplanan gelir vergilerini ve vergi gelirleri içerisindeki yüzdelik
payını göstermektedir. Tabloya bakıldığında gelir vergisi tahsilatında artış yaşanmıştır. Ancak vergi
gelirleri içindeki payı oransal olarak az değişim göstermiştir. 2001’de yaşanan kriz sebebi ile tahsilat
bir önceki yıla bakarak neredeyse iki katı artarak vergi gelirleri içerisindeki payı da son 18 yılın en
büyük paya sahiptir. Bunun sebebini krizin etkilerini yenmek için uygulanan genişletici maliye
politikaları ile gelir vergisi tahsilatında artışlar gözlenmiştir. Gelir vergisi tasarruflar üzerinde en fazla
etki yaratan vergilerin başında gelmektedir. Tüketim ve sermaye birikimini etkilediği için otomatik
olarak tasarruflarda azaltıcı etki yaratmaktadır (Yayla ve Şaşmaz, 2019: 320). Genel anlamda dolaysız
vergiler hem tüketim hem de tasarrufu azaltıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir (Akman, 2011:
244). Gelir üzerinden alınan verginin oranı tasarruf edilecek miktarı doğrudan etkilemektedir. Gelir
vergisi uygulanması durumunda kişilerin faiz gelirleri azalacağı için tüketim ve tasarruf arasından
birine daha fazla yoğunlaşacaktır, kişiler hayatlarını devam ettirebilmek için tüketimi seçerek
tasarrufların oranları düşecektir (Musgrave, 1989: 290). Kişiler tüketim ve tasarrufu tercih etmeleri
üzerinde vergilerin önemli olduğu kadar vergi tarifeleri de önemlidir. Düşük oranlı gelir vergilerinin
kişi üzerinde tasarruflarını etkilemesi yönünde etkisinin az olduğuna dair genel bir kanı vardır (Tekin,
1978: 63). Artan oranlı gelir vergilerinin düz oranlı gelir vergilerine göre tasarrufları etkileme
olasılıkları daha fazladır. Aynı zamanda artan oranlı gelir vergisi üst gelirli grupları kapsadığı için özel
tasarrufları da azaltmaktadır. Ancak daha ılımlı artan oranlı gelir vergilerinin tasarruflar üzerindeki
etkisi diğerlerine nispeten daha azdır. Düz oranlı vergiler tasarrufları azaltıcı etkilerini alt ve orta
gelirdekiler için daha fazla göstermekte, üst gelirliler için gösterdiği etki daha az olduğu görüşü
oldukça yaygındır. Çünkü üst gelirlilere düz oranlı verginin yansıması kişilerin gelirleri içerisinde daha
az bir yeri kapsadığı için tasarrufları düşürücü etkileri haliyle daha azdır denilmektedir (Birinci ve
Akyazı, 2017: 54). Kurumların kazançlarından alınan vergiler kurumların kazançlarını etkileyen ana
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faktörlerden birisidir. Yatırımlar tasarruflara bağlı olduğu düşünülmektedir. Buna bağlı olarak vergi
dolayısıyla tasarrufların negatif etkilenmesi yatırımları da negatif etkileyecektir. Yüksek oranlı konulan
kurumlar vergisi büyük tasarruf sahiplerinden daha çok küçük tasarruf sahiplerini etkileyecektir.
Çünkü küçük tasarruf sahipleri büyümek için bazı yollara başvuracaktır; bankalara borçlanmak, tahvil
çıkarmak gibi. Ancak yüksek kurumlar vergisi kişilerin ya da kurumların karlılık oranını azaltacağı için
yatırım yapmaktan çekinilecek ve bunlara bağlı olarak tasarruf ve yatırım eğilimi düşecektir. Söz
konusu verginin kısa ve uzun dönem etkileri farklıdır. Kısa dönemde, firmalar karlarını en yükseğe
çıkarmaya çalıştıkları ve rekabetçi piyasada yarıştıkları için vergi mükellefi kurumların vergiyi derhal
yansıtma kapasitesine sahip olmadıkları kabul edilmektedir. Kurumlar vergisinin etkinlik üzerindeki
nihai etkisi ise ilgili sektörlerdeki yatırımların getirisini azaltıp azaltmamasına bağlıdır. Fiili yatırımların
etkin veya optimalden farklı olmasına neden olabilen kurumlar vergisi yatırımlarla ilgili karar saptırıcı
bir vergi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle büyüme üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilir
(Paksoy ve Bakan, 2010: 158). Sonuç olarak; vergi gelirleri Gayrisafi Yurtiçi Hasıla üzerinde önemli rol
oynamaktadır. Buna bağlı olarak dolaysız vergilerdeki bir artış GSYH üzerinde negatif etkiye sahiptir.
Buna bağlı olarak tasarruflar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır (Pekşen, 2019: 24).
5.2. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Tasarrufa Etkisi
Harcamalar üzerinden alınan vergiler dolaylı vergiler kategorisinde yer alan ve hizmet karşılığında
alınan vergiler olarak tanımlanmaktadır. KDV, ÖTV, ÖİV gibi vergiler harcama üzerinden alınan
vergilere birer örnektir. Bu tarz vergiler özellikle gelişmekte olan ülkeler için kamu gelir kaynağını
oluşturur. Gelişmekte olan ülkelerde dolaylı vergiler tasarrufları teşvik ederek döviz tasarrufunu
beraberinde getirir ki bu da ülkenin kalkınmışlık seviyesinde artışa sebep olmaktadır (Demircan, 2003:
111).
Tablo 3: Harcama Üzerinden Alınan Vergiler Türkiye OECD (%)
Yıllar
TÜRKİYE
OECD
2000 9.903
10.902
2001 10.247
10.673
2002 11.262
10.781
2003 12.457
10.825
2004 11.131
10.771
2005 11.519
10.815
2006 11.477
10.694
2007 10.990
10.616
2008 10.523
10.311
2009 10.721
10.281
2010 11.832
10.558
2011 11.714
10.618
2012 11.232
10.708
2013 11.674
10.742
2014 10.841
10.793
2015 11.116
10.832
2016 11.039
10.974
2017 10.812
.
Kaynak: OECD tarafından veriler alınarak tarafımızca tablo haline getirilmiştir.
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Tablo 2’de harcama üzerinden alınan vergilerin Türkiye ve OECD ülkelerindeki payının yüzdelik olarak
gösterimi verilmiştir. OECD ülkelerinde 2000’den 2017’e kadar %10’luk bir oranda devam etmiştir. Bu
vergide adaleti sağladıklarının göstergelerinden biridir. Ancak gelişmekte olan Türkiye %9-%11
arasında sürekli değişimler yaşamış 2017’de OECD ülkeleri ile aynı rakamlara ulaşmıştır. Türk vergi
sistemi üniter yapılı bir sistemdir. Bu sistemde matrah genellikle beyan usulüne dayanarak tespit
edilmektedir. Türkiye’de tasarruf açığı uzun yıllardır süre gelen bir problemdir. Tasarruf açığından
dolayı vergilendirmeler yapılmakta ve bu vergilendirme dolaylı vergiler üzerine kaymaktadır. Dolaylı
vergilerin oranı vergi gelirleri içerisinde %70 oranındadır. Harcamalar üzerine konan vergi kapsamına
giren bu vergiler tüketicilerin ödedikleri fiyatla üreticilerin aldıkları fiyat arasında bir farklılık
oluşmasına yol açtığı gibi, mal ve hizmetlerin göreli fiyatlarında değişikliğe yol açarak, fiyatların
ekonomideki yol gösterici rolünün bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinsizliğe neden olmaktadır
(Turan, 2008: 19). Buna karşın; bu vergiler ülkenin ekonomik yapısına uygun kullanılması halinde
dolaysız vergiler kadar olmamakla birlikte, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir. Bunlar ekonomide
fiyatları oransal olarak attırarak, tüketimin kısılması ve tasarrufların teşvik edilmesine katkıda
bulunabilir. Gerçekte de, bir ekonomide tüketim malları üzerinden alınan dolaylı vergiler (KDV gibi)
tüketimin maliyetini arttırarak bu tür mallara yapılan harcamaların kısılması ve kaynakların yatırım
harcamalarına aktarılması sonucunu doğurabilir (Temiz, 2008: 3). Harcamalar üzerinden alınan
vergiler genel anlamda vergilemede adaleti sağlamayı amaçlar, lüks tüketimini kısarak tasarrufları
teşvik eder ve bunlara bağlı olarak ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı dolaylı yönden etkiler
(Demircan, 2003: 114). Şöyle ki tüketim vergilerinin ağırlığı sebebiyle kişiler üzerinde etkisi artıyorsa
tasarruf oranları azalacaktır. Bu durumun tam tersi durumu söz konusu olduğunda ise tasarruflar
artacaktır Tüketim üzerinden alınan vergilerin varlığı kullanılabilir geliri azaltması ve buna bağlı olarak
tasarruf eğilimlerinde düşüşle sonuçlanmıştır (Uluatam, 2012).
5.3. Servet Vergilerinin Tasarruflara Etkisi
Servet unsurları üzerinden alınan vergilerde büyük bir kısım veraset yoluyla kişilerin elinde
kalmaktadır. Tasarrufu kısıtlayıcı etkisi en fazla olan vergi türü servet ve veraset intikal vergisidir.
Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımında eşitsizliğe yol açan ve mevcut dengesizliği devam ettiren,
fırsat eşitliğini büyük ölçüde bozan unsurların başında servet dağılımı gelmektedir. Servet unsurlarının
zaman içinde veraset yoluyla belli kesimlerin ellerinde kalması nedeniyle hem bu kesimler diğer
kesimlere nazaran daha yüksek tasarruf gücüne, hem de daha yüksek tüketim gücüne sahip
olmaktadır. Ancak servetin veraset yoluyla mirasçılara geçmesinde devlet, sosyal adaleti sağlamak
için mal ve mülkün veraset yoluyla kanuni mirasçılarına geçmesini vergilendirir. Devlet, servet
üzerinden alınan vergileri kalkınmanın sağlanmasında kullanabilmesi için özellikle çok geniş arazilerin
veraset yoluyla mirasçılara geçmesini yüksek oranla vergilendirebileceği gibi, mirasın şirket olması
halinde şirket hisselerini vergi dışında tutarak kurumlaşmayı da sağlayabilir. Bu yolla yüksek bir
tasarruf gücü oluşturulabilir. Servet vergileri ve servet intikallerinden alınan vergiler daha çok
tasarrufun yönünü etkilemektedir. Servet üzerindeki vergilerin düşük olması, tasarrufların arazi,
emlak gibi atıl alanlara kaymasına yol açılabilir. Ancak bu yönelişte spekülatif beklentiler de büyük
önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle konut ve arazi gibi rant değeri olan
gayrimenkullere talep oldukça fazla olmakta ve bu ülkelerin kalkınması için gerekli olan tasarrufların
bir kısmı bu alanda israf edilmektedir. Servet vergileri gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere
oranla yüksektir. Gelir sahipleri tasarruflarını ihtiyaçlarından fazla emlak alarak değil, menkul
kıymetlere yönelerek değerlendirmekteler ve ulusal ekonomiye fon sağlamaktadırlar. Bu kesimde
olan kişilerin hem tasarrufları hem tüketimleri diğer kesimdeki kişilere göre daha fazladır. Veraset
yoluyla geçen servet unsurlarında devlet adaleti ve eşitliği sağlamak amacıyla vergilendirme
politikaları uygulamaktadır. Uygulanan bu vergilerin oranları kişilerin ellerine geçen unsurların
büyüklüğüne göre değişebileceği gibi şirket gibi ortaklık veya pay düşen kişilerde de vergi dışında
tutarak kurumlaştırma yapabilmektedir. Bu şekilde yapmasının en büyük sebeplerinden biri tasarruf
eğilimini arttırmaktır (Yereli: 85). Genel anlamda servet üzerinden alınan vergiler sermaye birikimini,
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tasarrufları, hammadde ve işgücü düzeyini etkilediği için bozucu vergi kategorisinde yer alır (Tülümce
ve Yavuz, 2019: 554).
6. TÜRKİYE AÇISINDAN ANALİZİ
Türkiye 1980 ve sonrası uzun yıllar bütçe ve tasarruf açığı ile mücadele eden bir ülke olmuştur. Bütçe
açığının giderilmesi için borçlanma yoluna başvurulmuş, iç ve dış borçlar yatırımların finansında
kullanılması yerine kamu kesimi için kullanılmıştır. 2002’den sonra sıkı maliye politikaları
uygulanmıştır. Uygulanan bu maliye politikaları bütçe açığı/GSYH oranı %16’dan %2,5’e kadar
düşürülmüştür. Bu düşüş tasarruflarda olumlu etki yaratmıştır. Ancak önemli noktalardan biri olan
faiz ödemeleri %25’den %5’e kadar düşmüş olması gerekmektedir ki tüm ekonomik faktörlerin
birbiriyle bütün olarak 25’den %5’e kadar düşmüş olması gerekmektedir ki bu faiz dışı bütçe fazlası
politikası ile olmaktadır. Eğer bunlar olursa iç ve dış tasarruflar etkin şekilde kullanılabilir, reel sektöre
ve yatırımlara aktarılabilir. Hem hane halkı tasarrufu hem de ulusal tasarruflar kısa vadede ilerlemesi
pek mümkün değildir. Bunun için kamu tasarruflarının arttırılması gerekmektedir (Sancak ve Demirci,
2012: 192). Türkiye’de 1998 yılında GSYİH’nın %24,3’ü olan ulusal tasarruf oranı sürekli azalarak 2010
yılında %12,7’ye düşmüştür. Tasarrufların azalmasına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi ve buna
yönelik çalışmalar yapılması ülke ekonomisinin yönetimi açısından son derece önemlidir. Bu
bağlamda 2008 krizi sonrası Türk Hükümeti önlemler almış ve yurtiçi tasarruf oranlarının artması
konusu sık sık dile gelmiştir. Türkiye’de var olan cari işlemler açığı ciddi boyutta makroekonomik
dengesizliği göstermektedir. Cari açıklar söz konusu olduğunda iç tasarruflar yatırımları karşılamaya
yetmemektedir. Bu durumda ya tasarruflar arttırılır ya da yatırımlar azaltılır. Özel ve kamu
tasarruflarından oluşan ulusal tasarrufların azaldığı görülmektedir. 1980-1988 arasında politikalardaki
belirsizlik yüksek enflasyona sebeple ulusal tasarruflarda artmış yaşanmıştır. 1988’den bu yana
tasarruflar hızla azalmaya devam etmiş tasarrufların GSYİH’ya oranı 2010 yılında %12,7’ye düşmüş,
2015’de %24,8’e yükselmiştir (Sancak ve Demirci, 2012: 193). 2000-2007 yılları arası özel kesim
tasarruflarında büyük oranda gerilemeler söz konusudur. Hızlı tüketim artışları buna bağlı olarak
büyük borçlanmalara gidilmiştir. Hepsinin yaşandığı bir ekonomide tasarruflar ciddi anlamda düşmüş
ve bu ülke için oldukça negatif bir durumdur. Türkiye 2008 krizinden sonra yaşadığı olumsuzlukların
üzerine 2011’den bu yana gerek uluslararası kurumlar gerekse diğer ülkeler tarafından tasarruf
oranlarının düşüklüğü ile ilgili yoğun eleştiriler almıştır. Son dönemlerde tasarruf açığı artmış bunun
nedeni olarak özel kesim ve az tasarruf edilmesi olarak görülmüştür. Yüksek büyüme, yatırım ve
tasarruf olan ülkelerle Türkiye kıyaslanırsa Türkiye’nin oranları o ülkelere göre daha düşüktür. Bunun
başlıca sebebi ise ihracat odaklı büyümeyi esas almalarından dolayıdır. 2018 de yapılan araştırmalar
sonucu önceki dönemlere göre tasarruf eğilimleri gerilemiştir. 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra
ekonomi olumsuz etkilenmiş ve ekonomide belirsizlik söz konusudur. Ancak tasarruf oranında darbe
yılı istisnai bir durum olmuştur ve tasarruf oranı %16,7’lik bir artışa ulaşmıştır. 2018 yılında ise bu
rakam %15,8 olmuştur. Dolar ve Euro’nun güçlenmesi tasarrufları olumsuz etkilemiş ve 2018 yazında
ciddi dalgalanmalara yol açmıştır (http://www.tasarrufegilimleri.com, Erişim tarihi: 12.10.2019).
Yurtiçi tasarruf ile yatırım arasında uzun dönemli ilişki bulunurken, kısa dönemde yurtiçi tasarrufların
yatırımlar üzerindeki etkisinin gecikmeli olarak azaldığı görülmüştür. Yurtiçi tasarrufların yatırımlar
üzerindeki etkisinin azaldığının sonucuna varılmıştır (Mangır ve Ertuğrul, 2012: 78). Yapılan
çalışmalarda tasarrufların ekonomi üzerindeki etkisinin büyük olduğu ve Türkiye’de etkisi oldukça
yüksek ve olumludur. Tasarrufların düşük olması ekonomik büyümeyi ve devamlılığını olumsuz
etkilemektedir (Sancak ve Demirci, 2012: 191). Türkiye’de tasarrufların arttırılması için bazı çalışmalar
yapılmıştır. 2014-2018 arası uygulanan 10. Kalkınma Planı ile yurtiçi tasarruf oranının %19’a
çıkarılması hedeflenmiş ancak gerçekleşememiştir. Tasarrufların artması üretim alanlarında yatırım
yapılması ve ekonomik büyümeyi sağlaması sonucunda cari açık daha düşük seviyelere indirilmesi
Türkiye’nin en büyük çabalarından bir tanesidir (TCMB, 2015: 19).
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Tablo 4: Ekonominin Genel Dengesi, (Cari Fiyatlarla GSYH’ya Oran, Yüzde)
2006
2012
2013
2018
Toplam Tüketim
82,5
84,5
84,9
80,6
Kamu
9,5
11,5
11,7
11,6
Özel
73
73
73,2
69
Toplam Yatırım
22,4
20,6
21,2
24,4
Kamu
3,7
4,4
4,5
4,8
Özel
18,7
16,2
16,7
19,6
Sabit Sermaye Yatırımı
22,6
20,6
20,9
24,1
Kamu
3,8
4,2
4,5
4,8
Özel
18,9
16,4
16,4
19,3
Stok Değişimi
-0,2
0
0,3
0,3
Kamu
-0,1
0,2
0
0
Özel
-0,1
-0,2
0,3
0,3
Toplam Yurtiçi Talep (Toplam Kaynaklar)
104,9
105,1
106,1
105
Net Mal Ve Hizmet İhracatı
-4,9
-5,1
-6,1
-5
Mal ve Hizmet İhracatı
22,7
26,4
25,2
28,3
Mal ve Hizmet İthalatı
27,6
31,6
31,3
33,2
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)
100
100
100
100
Net Faktör Gelirleri + Net Dış Âlem Cari Transferleri
-0,9
-0,7
-0,6
-0,5
Gayri Safi Millî Harcanabilir Gelir (GSMHG)
99,1
99,3
99,4
99,5
Kamu Harcanabilir Geliri
13,7
14,5
14,1
15,3
Kamu Tüketimi
9,5
11,5
11,7
11,6
Kamu Tasarrufu
4,2
2,9
2,4
3,7
Kamu Yatırımı
3,7
4,4
4,5
4,8
Kamu Tasarruf-Yatırım Fark
0,5
-1,4
-2,1
-1,1
Özel Harcanabilir Gelir
85,4
84,8
85,3
84,2
Özel Tüketim
73
73
73,2
69
Özel Tasarruf
12,4
11,8
12
15,2
Özel Yatırım
18,7
16,2
16,7
19,6
Özel Tasarruf-Yatırım Farkı
-6,3
-4,4
-4,6
-4,4
Toplam Yurtiçi Tasarruflar
16,6
14,8
14,4
19
Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018: 64, http://www.sbb.gov.tr/, Erişim tarihi: 12.10.2019.
2001 yılında yaşanan kriz nedeniyle sıkı maliye politikaları izlenmiştir. Uygulanan maliye politikası
kamu tasarruflarında artışa sebep olmuştur ancak özel tasarruflarda azalmaya sebep olmuştur. Kişiler
üzerinden alınan vergi tahsilatları arttığı için kişiler tüketimlerini kısarak tasarruflarından önemli
ölçüde vazgeçmişlerdir. Bu dönemde kamu tasarrufları özel kesim tasarruflarını karşılayamadığı için
genel olarak yurtiçi tasarruf oranında düşüşler yaşanmıştır. 2001’den 2006’ya kadar kamu tasarruf
oranlarında artış meydana gelmiştir. Bu artış seyri küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerinin
negatif etkilerini azaltmak nedeni ile 2007-2009’da uygulanan maliye politikası ile gerileme
kaydetmiştir. Özel tasarruflarda artış yaşanmıştır. Ancak özel tasarruflardaki artık kamu tasarruflarını
telafi edemediği için 2009 yılında toplam yurtiçi tasarruf oranı en düşük seviyesine gerileyerek
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GSYH’nin %13,2’si olarak kayda geçmiştir. 2012’de toplam yurtiçi tasarruf oranı %14,8 olmuştur.
OECD ülkelerinin tasarruf oranlarından düşüktür. Bu bilgiler dahilinde Türkiye ekonomisinin büyümesi
sürdürülebilir bir büyüme olabilmesi için tasarruf ve yatırım dengesini düzelmesi gerekmektedir.
Yurtiçi tasarruflarda artış olması ve cari açığın azaltılması önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de
büyüme hızlanmıştır ancak bununla birlikte cari açık artmıştır. Bu durum ekonomik istikrarda olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Son yıllarda yetersiz olan yurtiçi tasarruf oranları iyice düşmüştür.
Tasarrufları arttırmak ve cari açığı azaltmak için vergi uygulanabilecek en iyi politikalardan biridir.
Bunun için vergi mevzuatında iyileştirici düzeltilmeler yapılmalıdır (T.C Kalkınma Bakanlığı Onuncu
Kalkınma Planı, 2014).
7. SONUÇ
Tasarruflar, gelirin tüketilmeyen kısmı olarak ifade edilebilmektedir. Tarihsel süreçte Türkiye
ekonomisinde birçok büyüme ve kalkınma modeli uygulanmıştır. Uygulanan model ve politikalar
içerisinde yurtiçi tasarruflara önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Türkiye’de genel anlamda ciddi bir
cari açık problemi ile karşılaşılmıştır. Bu problem tasarrufları ve dolayısıyla yatırımları ve büyümeyi
olumsuz etkilemiştir. Cari açık nedeniyle dışa bağımlılık artmıştır. Vergilerin tasarrufları doğrudan
etkilediği sonucuna varılabilmektedir. Gerçek kişilerden veya kurumlardan alınan vergiler, tüketim
üzerinden alınan vergiler Türkiye’de tasarrufların azalış eğilimleri göstermesinden büyük bir etki
yaratmıştır. Vergi gelirlerini topluma adil bir şekilde dağıtmak gerekmektedir. Ancak bu durumda
vergilerin negatif etkisi kişilerin ve kurumların üzerinden kalkabilmektedir. Ancak genel anlamda vergi
politikaları yoluyla hem vergileri adil dağıtmak hem de tasarrufları üst seviyede tutabilmek oldukça
zordur. Vergi politikalarına ağırlık verildikçe vergilemede adaletten uzaklaşılmakta ve dolaylı yoldan
tasarrufları ve yatırımları etkilemektedir. Türkiye’nin tasarruflarının düşük olması ve sürdürülebilir
büyüme sağlayamaması orta gelirli ülkeler sınıfında yer almasına sebep olmaktadır. Türkiye’nin son
altı yıllık tasarruf oranları GSYİH’dan tasarruflara ayrılan payın %23,13 ile %25,34 arasında seyrettiği
gözlemlenmiştir. Türkiye 2023 hedeflemesinde GSYİH’nın 2.000 (Milyar USD) ulaşması şu şartlarda
pek mümkün görünmemektedir. Ancak uzun vadede istenilen hedeflere ulaşılabilecektir.
Tasarrufların arttırılmasında yapılacak bazı çalışmalar; bireysel emeklilik reformları, cari açığın
kapatılmaya çalışılması, kişi ve kurumların omuzlarına binen ağır vergilerin hafifletilmesi, yastık altı
tasarruflardan vazgeçilmesi için teşvik çalışmaları yapılmalıdır. Tasarrufların vadesinde uzatılma
yapılarak özendirme politikaları uygulanmalıdır. Vergi ve kredi faaliyetlerinde farklı politikalar
izlenmeli ve özel kesim tasarrufları bunlara bağlı olarak arttırılmalıdır. Aynı zamanda ülkede dolaylı
vergilerin payı dolaysız vergilerden yüksekse o ülkenin vergi adaletinde sıkıntılar vardır demektir.
Türkiye’nin vergilemede adalette sıkıntıları olduğu dolaylı vergilerin dolaysız vergilerden önemli
ölçüde yüksek olması ile görülmektedir. Türkiye’nin dolaylı vergi oranı ortalama olarak %65
civarındadır. OECD ortalaması %45’dir. Dolaylı vergilerdeki payın büyüklüğü vergi takozu etkisi
yaratarak yatırım ve büyümenin önünde büyük bir engel teşkil eder. Vergi takozunun düşürülmesi
gerekmektedir. Böylelikle yatırım ve büyümenin önündeki engel azalacak ve tasarruflar artacaktır.
Kısa vadede olması ihtimal dahilinde değildir. Bunun yaşanabilmesi için Türkiye uzun vadede planlar
yapması gerekmektedir. Vergideki oluşan bu takozun düzeltilmesi için vergilemede adaleti sağlayarak
ekonomik büyümede artış meydana gelmesi ile olur. Vergi yurtiçi tasarruflar için iyileştirici
politikaların başında yer almaktadır. Bunun için Türkiye’nin yurtiçi tasarruf oranlarında artış
yaşanabilmesi istendiğinde vergi mevzuatında iyileştirici politikalar gerekmektedir. Vergide indirim
veya artış söz konusu olduğunda tasarruflar, cari işlemler ve enflasyon bu durumlardan olumlu veya
olumsuz etkileneceklerdir. Cari açığın ve sürdürülebilir ekonominin devamı için vergilerin iktisadi
etkinliği mutlaka sağlanmalıdır. Böylelikle hem tasarruflar artacak hem de cari açıkla mücadele
edilebilecektir. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomi tasarruf olumsuz etkileyen bir olgudur. Eğer kayıt
dışı ekonomi azaltıldığı takdirde vergi gelirleri ile tasarruf oranları artacaktır. Harcamalar üzerinden
alınan vergilerde her geçen yıl artış söz konusudur. Bu bireyleri olumsuz etkileyerek tüketim ve
tasarruflarında ciddi oranda azalışa sebep olmaktadır. Bu sebeple harcamalar üzerinden alınan
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verginin özel kesimden kamu kesimine aktarılması ile bu sıkıntı ortadan kaldırılmaya başlanabilir.
Ulusal tasarrufların arttırılması uzun vadelidir. Bunun için yabancı sermaye girişleri süreklilik arz
etmelidir. Bunun için yabancı yatırımlarda artış olması gerekir. Devletin yatırımları arttırmak için
çalışması ve teşviklerde bulunması gerekir. Aynı zamanda Türkiye’nin diğer ülkelere karşı iyi
tanıtılması bunun sonucunda yatırım ve tasarruflarda artış meydana gelecektir.
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Türkiye’ye Yönelik Suriyeli Sığınmacıların Kamu Maliyesine Etkileri
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Özet
2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye jeopolitik konumu gereğince bu krizden en
çok etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Suriye’de yaşanan bu iç karışıklık nedeniyle başlayan Suriyeli
sığınmacı akını, bu karışıklıkları diğer ülkelere taşımakta etkili olmuş ve komşu ülkeler her geçen gün
artan bu sığınmacı sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’nin uygulamış olduğu açık kapı politikası,
beraberinde Suriyeli sığınmacılar sayısında önemli artışlar meydana getirmiştir. Gerek mesafe
yakınlığı gerek politikalar sonucu Türkiye en çok sığınmacı alan ülke olmuştur. Ülkemize sığınan
Suriyeli sığınmacılar mülteciden farklı olarak ülkemizde geçici koruma kapsamında sığınmacı olarak
hukuki haklardan yararlanmaktadırlar. Türkiye’de yaşanan Suriyeli sayısındaki artışlar önemli bir
sorun haline gelmiş, Türkiye’yi sosyal, ekonomik ve mali açıdan derinden etkilemiştir. Suriyeli
sığınmacıların varlığı ülke bütçesinde bir yük olmakla birlikte, yasa dışı çalışmayla kayıt dışı istihdamı
da arttırmıştır.
Bu çalışmada Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sığınmacıların kamu maliyesi
açısından etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Suriyeli Sığınmacılar, Yasal Durum, Ekonomik Etkiler, Kamu Maliyesine Etkisi
Effects of Public Finance for Turkey Syrian Refugees
Abstract
In accordance with our country's civil war in 2011. After the country in the geopolitics of Turkey it
became one of the countries most affected by this crisis. The influx of Syrian asylum seekers has
brought this confusion to other countries and we have faced this increasing asylum problem in the
neighboring countries. Open door policy that have applied to Turkey, along with significant increases
in the number of Syrian refugees has created. Both policies should result from the proximity of the
countries Turkey has been the most asylum seekers. Unlike refugees, Syrian asylum seekers who take
refuge in our country enjoy legal rights as temporary asylum seekers in our country. Increase in the
number of Syrians living in Turkey has become a major problem for Turkey in social, deeply affected
by the economic and financial aspects. The presence of Syrian asylum seekers has been a burden on
the country's budget, but has also increased informal employment through illegal work.
In this study of Syrian refugees in temporary protected status in Turkey aimed to examine the effects
in terms of public finances.
Key words: Syrian Refugees, Legal Status, Economic Impacts, Impact on Public Finance
GİRİŞ
Türkiye coğrafi konumu itibariyle son derece sorunlu bir bölgede bulunmaktadır. Dünyanın en fakir
ülkelerine sahip Afrika’dan yeterince zengin Avrupa arasında bir köprüdür(Öztürk, Çoltu, 2018: 188).
Türkiye 1960’lardan günümüze göç veren bir ülke konumundayken özellikle 2011 Suriye krizinden
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sonra göç alan bir ülke konumuna gelmiştir. Suriye’den ülkemize yaşanan göç bunun en belirgin
örneğidir. Suriye de 2011’de meydana gelen kriz sonrası altı buçuk milyondan fazla Suriyeli güvenli bir
ülke bulabilmek adına kitlesel halde Türkiye, Lübnan ve diğer sınır ülkelerine göç etmek zorunda
kalmışlardır. Yaşanan bu olaylar sonrasında Suriyeli sığınmacıların çevre ülkelere gerçekleştirdiği
kitlesel göçlerden en fazla payı alan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye’ye gerçekleşen bu yoğun Suriyeli
sığınmacı göçünün nedenlerine bakacak olursak Türkiye’nin coğrafi konumunun yanında Suriyeli
sığınmacılar için krizin en başından beri uygulamış olduğu açık kapı politikası etkili olmuştur. Mülteci
statüsünden yararlanamayan Suriyeli sığınmacılara ülkemizde geçici koruma kapsamında haklar
tanınmıştır. 2011 yılında başlayan iç savaşın sona ermemesi ver her gün daha şiddetli bir hal alarak
artış göstermesi sebebiyle ülkemize sığınan Suriyeli sayısı sürekli artmıştır. Türkiye’de bugün ülkemize
gelen 3,674,588 milyon geçici koruma statüsünde Suriyeli bulunmakta ve bu sığınmacıların sadece 62
bin 335 kişisi geçici barınma merkezlerinde yaşamaktadır. (T.C İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, 2019)
Türkiye’de geçici koruma altına alınan Suriyeliler toplumsal, kültürel ve ekonomik anlamda Türkiye’ye
bir uyum sürecine girmiştir. Bu uyum sürecinde Türkiye Suriyeli sığınmacılara sosyal ve ekonomik
destekler sağlamaktadır. Dünyada en çok sığınmacının bulunduğu ülke Türkiye’de Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) savaştan kaçarak ülkesini terk eden Suriyeli sığınmacılara yepyeni bir
hayat sunmuştur. Türkiye’deki bütün Suriyeli sığınmacılara sunulan sağlık hizmetleri ve Suriyeli
çocuklara sunulan eğitim hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir(Karabulut ve Açak, 2018:
132).
1. SIĞINMACI KAVRAMI TANIMI
Sığınmacılık kavramı uluslararası yazında mültecilik kavramından önceki safhadır. Yani sığınmacı
olarak değerlendirilen kişi mülteci olma koşullarını sağlayıp sağlamadığının tayin edilmesi aşamasında
geçen zamanda sığınmacı statüsünü alır(Pandır, ve diğ., 2015: 5).
Mülteci23 ve sığınmacı kavramlarının ayrımına bakacak olursak Türk mevzuatına göre mülteci
Avrupa’dan gelen kişilerken, Avrupa dışından gelen kişiler sığınmacıdır. Mültecilerin hukuki durumu
kabul edilmişken sığınmacılar hukuki olarak mültecilik durumunun onaylanması için geçen sürede
kendisine geçici koruma sağlanan kimsedir. Geçici koruma esnasında sığınmacılar mültecilere ve
göçmenlere24 kıyasla daha az haklara sahiptirler. 1967 Protokolünde mülteci ve sığınmacı arasındaki
23

Özel bir anlam ifade eden mülteci kavramı ve bununla ilişkili olan mülteci statüsü 1951 Cenevre Sözleşmesinin 1.
Maddesinde mülteci (refugee), “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerden dolayı korktuğu için
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkelerin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle
yararlanmak istemeyen, yahut tabiiyeti yoksa bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan,
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıs” olarak tanımlanmıştır. Genel bir anlam ifade
edecek şekilde mülteci, hayatlarına ve özgür yaşamlarına yönelik ciddi tehditler sebebiyle ülkelerini terk etmek ya da ülke
dışında kalmak zorunda olan kişidir(Cenevre Sözleşmesi 1951; Nurdoğan ve diğ 2017: 219). 1951 Cenevre Sözleşmesi
Mültecilerin Hukuki statüsüne ait ilk düzenlemedir. Daha sonraları bu Sözleşme muhteva itibariyle istenilen nitelik olmadığı
saptanmış ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ile mülteci tanımı ve pozisyonu yeniden düzenlenmiştir.
1951 Sözleşmesine göre 1951’den önce maddede belirtilen hal ve durumlarda kalan kişiler mülteci kavramı altında
değerlendirilmektedir, sözün ötesi tarih kısıtlaması vardır. Bu kısıtlamanın amacı 2. Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin dışında
bulunan Avrupalıların kendi yurtlarına geri dönüşünü sağlamaktır(Bozbeyoğlu, 2015: 64)Şahısların mülteci olarak
değerlendirilmesinin koşulu başka bir ülke hudutları içine dahil olmalarıdır. Kendi devlet hudutları içerisinde 1951
Sözleşmesinde belirtilen haller nedeniyle olsa dahi bir yerden bir yere gidenler için 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü
kapsamına girmezler (Ergül, 2012: 21).
24

Göçmen kavramı genel olarak sığınmacı ve mülteci kavramlarından daha farklıdır. Ekonomik nedenlerden dolayı yaşam
standartlarını yükseltmek isteyen, bulunduğu ülke sınırlarını kendi isteğiyle terk eden kişilerdir. Göçmenler kendi
devletlerinin korumasından faydalanabilirler. Göçmenlerin ülke dışına çıkma nedenleri siyasal, dinsel ya da çatışma koşulları
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Avrupa’dan gelme ölçütünün nedeni Orta Doğu ve Asya bölgesindeki siyasi istikrarsızlık ve karışıklığın
mülteci akınına neden olabileceği düşüncesidir. Bu mültecilerin konum olarak Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayan bir bölge olan Türkiye’de kalma düşüncesi, Avrupa’nın bu bağlamda Türkiye’yi bu
köprünün bariyeri olarak kullanma ihtimalidir(Bozbeyoğlu, 2015: 65). Sığınmacı olmak geçici koruma
kapsamında kısa süreli bir barınmayı içerir. Türkiye’de 2014’te yürürlüğe giren 6458 sayılı “Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile yabancılar hukuku mevzuatı tek yasada toplandı, sığınmacıların
hukuki statüsünde önemli düzenlemelere gidilmiştir fakat mülteci olma hakkındaki bölgesel sınırlama
kaldırılmamıştır(Pandır, ve diğ., 2015: 5).
2. TÜRKİYEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞEN MÜLTECİ VE SIĞINMACI HAREKETLERİ
Mülteci hukuku ile ilgili terimler, her zaman Türkiye’nin gündeminde olmuştur. Geçmişten günümüze
Osmanlı İmparatorluğundan beri kitlesel nüfus hareketleri çerçevesinde yerlerinden edilen bireylerin
Anadolu topraklarına sığınmacı olarak geldikleri görülmektedir. Büyük çaplı ve uzun yıllar süre gelen
bu nüfus hareketleri Osmanlıda imparatorlukların çözülme sürecinde bir ivme oluşturmuştur. Buna
karşın bu hareketler büyük ölçüde Osmanlı himayesi ile sonuçlanmıştır(Ergüven ve Beyza, 2013:
1011-1012). Kronolojik süreç olarak baktığımızda, Osmanlı İmparatorluğunun son yılları içinde olmak
üzere, Cumhuriyetin kurulmasından itibaren 1960’lı yıllara kadar olan süreçte öncelikle ulus devlet
yapılanmasının bir parçası olarak tanımlayabileceğimiz göçler görülmektedir. Bu süreçte gerçekleşen
göçler özellikle eski Osmanlı topraklarından Türkiye’ye gerçekleşen göçlerdir. Milliyetçilik anlayışıyla
gerçekleşen bu göç hareketleri, zamanın “muhacir” ve “mülteci” kavramlarına yansımış ve zamanın
iskan politikalarının belirleyicisi olmuştur(Bayındır Goularas ve Sunata, 2015: 17).
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının ardından Türkiye’ye gelen ilk göçmenler Lozan Barış Antlaşması
sonrası nüfus mübadelesi ile gelen Türkler olmuştur. 1923-1927 yılları arasında gerçekleşen nüfus
mübadelesinde Türkiye’den Yunanistan’a 1.2 milyon Rum Yunanistan’dan Türkiye’ye 500 bin
civarında Türk gelmiştir. Mübadele sonucu giden Rumların birçoğu tüccar ve zanaatkar iken gelen
Türklerin çoğu köylülerden oluşmaktaydı, bunun sonucu mübadele Türk ekonomisi açısından bazı
zorluklara neden olmuştur. 1923-1945 arası dönemde Türkiye’ye değişik ülkelerden toplam 837 bin
kişi göç etmiştir. Bulgaristan’dan 200 bin Romanya’dan 121 bin ve Yugoslavya’dan 115 bin göçmen
Türkiye’ye göç etmiştir(Karakurt Tosun ve diğ.,, 2018: 27). Türkiye tarihi boyunca milyonlarca insan
bireysel veya kitlesel olarak Türkiye’ye sığınma talep etmiştir. 2. Dünya Savaşı zamanında da
Yunanistan Bulgaristan ve On iki Ada’dan gelen göçmenler ile Avrupa’dan gelen Yahudilerin büyük
çoğunluğu kısa süre içerisinde ya yurtlarına geri dönmüş ya da başka ülkelere göç etmiştir.
Diğer bir göç hareketi olarak izleyen dönemde 1945-1980 arasında Bulgaristan ve Yugoslavya’dan
gelen göçmenler olmuştur. İzleyen dönemlerde 1980 ve 1990’lı yıllarda Afganistan’dan gelen
sığınmacılarla beraber Bulgaristan Türklerinin göçünü kapsamıştır. 80’li yıllar sonuna gelindiğinde
Bulgaristan’da uygulanan asimilasyon politikasından dolayı Türkiye’ye gelen 300 bin civarında Türk
kökenlilerin çoğu ilerleyen zamanlarda tekrar ülkesine dönmüştür. 1979 İran devrimi nedeniyle ilk
büyük kitlesel sığınmacılık hareketi olarak değerlendirilen süreçte yaklaşık olarak 1 milyon İranlı
sığınma talebinde bulunmuştur(Bilhan ve Başçı, 2014: 281-282).

değildir. Göçmen ve mülteci ayrımındaki ana fark göçmenler daha iyi standartlarda yaşayabilmek için ülkesinden ayrılır ve
ülkesinin korumasından yararlanır fakat mülteciler içinde bulundukları durum neticesiyle ülkelerini terk etmek zorunda
kalırlar ülkenin korumasından faydalanamazlar. Yasa dışı göçmenleri göçmenlerle karıştırmamak gerekir yasa dışı göçmenler
ülkeye illegal yollarla girer ya da yasal olarak girdiği ülkede kalma süresi dolmasına rağmen geri dönmezler. Yasa dışı
göçmenler mülteci ve sığınmacılara faydalandığı haklardan faydalanamazlar sadece idare tarafından ülkesine geri gönderme
işlemi yapılır(Nurdoğan, ve diğ 2017: 220-221).
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1988’de Irak’ın Halepçe’ye kimyasal bomba atmasıyla 100 bin kuzey Iraklı Kürt Türkiye’ye sığınmıştır.
2 Ağutos 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle ortaya çıkan ve ABD önderliğinde koalisyon
güçlerinin 17 Ocak 1991 yılında Irak’a başlayan askeri müdahalediyle 460 bin Iraklı Türkiye’ye
sığınmıştır. Bu sığınmacı hareketi Türkiye’nin o zamanki karşılaştığı en büyük sığınmacı
hareketlerindendi. 1990 yılından sonra Avrupa’dan Türkiye’ye gerçekleşen sığınma hareketlerinin en
önemlisi 1991 Bosna-Hersek savaşıyla gerçekleşmiş 25 bin sığınmacı Türkiye’ye gelmiştir. 1994-2008
yılarında Türkiye’ye yaklaşık 815 bin kişi sığınma talebinde bulunmuştur. Tablo 1’e baktığımızda 19942008 yılları arasında başvuru yapan sığınmacıların ağırlıklı olarak Irak ve İranlı olduğu görülmektedir.
Bu yıllar arasında artış gösteren İranlı ve Iraklı sığınmacıların yerini ileride Suriyeli sığınmacılar
almıştır(Deniz, 2008: 95-96).

Tablo 1: Türkiye’de Yıllara Göre Yapılan Sığınma Başvuruları Ve Menşei Ülke Dağılımı
Yıllar

İran

Irak

1994

1803

1995

Afganistan

Cezayir

Somali

Diğerleri

Toplam

2475

179

4457

935

2890

152

3977

1996

1552

2691

192

4435

1997

1482

3028

129

4641

1998

2206

4895

229

7330

1999

4221

2653

171

170

7309

2000

4185

2160

560

104

7019

2001

3708

1933

781

253

6675

2002

2815

1128

103

285

4331

2003

3310

366

101

221

282

4280

2004

2064

954

346

311

259

3934

2005

1717

1047

364

473

313

3914

2006

2297

722

1534

4553

2007

1668

3470

2502

7640

2008

2310

811

2809

2

458

716

7106

Toplam

36273

31223

5235

96

1464

7299

81590

94

Kaynak : (Deniz, 2008: 96)

3. SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜKİYEDE’Kİ YASAL DURUMU
Suriye’deki kriz 2011 yılı mart ayı, iktidarda olan Başer Esad ve muhalif güçler arasında meydana
gelen karşılıklı çatışmalar ile başlamış ve halen devam etmektedir. Krizin sonucu olarak on binlerce
kişi hayatını kaybetmiş, evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır(Tepeciklioğlu ve
Tepeciklioğlu, 2015: 172). İç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriye vatandaşları “kitlesel sığınmacı”
olarak değerlendirilmektedir. Suriyeli sığınmacılar “geçici koruma ilkesiyle” Türkiye’deki kamplara
yerleştirilmiştir. Bu sığınmacılar 1951 Sözleşmesi dışında kalmakta ve dolayısıyla sözleşmenin
sağlayacağı haklardan faydalanamamaktadırlar. Bunun nedeni Türkiye’nin bu sözleşmeye koyduğu
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şerhtir. Böylece Suriyeli sığınmacılar mülteci statüsünde değillerdir(Yıldız, 2013: 145). Türkiye’de
Suriyelilerin içinde bulunduğu halle ilgili ilk hukuki düzenleme Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
hazırladığı 30 Mart 2012 tarihli ve 62 sayılı yönergedir. Bu yönergede kitlesel sığınma gibi hallerde
meydana gelen koruma gereksinimin giderilmesi hedefiyle insan haklarına uygun asgari koşulların
hazırlanması olarak nitelenen “geçici koruma” sağlanmasıdır. “Geçici Koruma” statüsü ivedi
durumlarda ve kitlesel nüfus olaylarında uygulanacak geçici bir çaredir(Uzun, 2015: 112).
Geçici korumanın daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması için 22 Ekim 2014 tarihinde “geçici koruma
yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle beraber Suriye’den göç etmek zorunda olan
sığınmacıların ülke içindeki statüleri, durumları, hakları, sorumlulukları etraflıca düzenlenmiştir.
Türkiye’de geçici koruma durumdan yararlanan kimselerin hakları “Geçici Korunanlara Sağlanacak
Hizmetler” serlevhalı altıncı kısımda hazırlanmıştır. Bu kısımdaki ilgili maddede sığınmacılara sağlık,
eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ile tercümanlık imkanı sunulmaktadır(Çiçeksöğüt, 2017: 1314).
4. TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ SIĞINMACI SAYISI
15 Mart 2011’de patlak veren Suriye krizi ve iç savaş insanlık tarihinin en acı ve utanç verici
sahnelerinin yaşandığı dramlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan bu iç savaşın bir
sonucu olarak Suriye’den sınır ülkelere bir insan akını başlamıştır. Bu boyutta gerçekleşen göç dalgası
dünya tarihinde benzerine fazla rastlanılmadığı için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) “yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası” olarak tanımlamıştır. 2011’den bu yana süre
gelen savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve
halen mülteci olmak için uygun zamanı bekleyen milyonlarca insan vardır.
Suriye krizi başta kendisi olmak üzere en çok Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün olmak üzere çevre ülkeleri
etkiledi. Türkiye’ye ilk Suriyeli sığınmacı hareketi 29.04.0211 tarihinde Hatay şehrimizde bulunan
Cilvegözü sınır kapısından 252 kişi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Suriyelilere karşı açık kapı politikası
izleyip gelenleri cebren geri göndermeyeceğini belirtmiştir.
İlk olarak gelen Suriyeliler hudutlardaki kamplara yerleştirilse de sayılar arttıkça Suriyeli sığınmacılar
faklı bölgelere dağılmaya kendi olanaklarıyla yaşamaya başlamıştır(Esen ve Duman, 2013: 69-70). Bu
sığınmacılar Türkiye’nin 72 farklı şehrin de daha çok geçici işler ve dilencilik yaparak hayatlarını idame
ettiriyorlar(Kap, 2014: 31).
Ülkelerini terk edip başka ülkelere gitmek zorunda kalan Suriyelilerin sayılarında önemli bir nokta
vardır. Gelen Suriyeli sığınmacıların sayısı konusunda Türkiye açık ara öndedir (bkz.Grafik1) Türkiye’ye
gelen Suriyeli sayısı her gün artarken komşu ülkelere giden Suriyeli sayısı aksine azalmakta Türkiye
şimdi dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor.(Öztürk ve Çoltu, 2006: 190).
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Grafik 1: Ülkesini Terk Eden Suriyeliler
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Kaynak: (data2.unhcr.org, 2019)
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 Ekim 2019 tarihi itibariyle biyometrik verileriyle
kayıt altına alınan Suriyeli sığınmacı sayısını açıkladı, Türkiye’deki Suriyeli sayısı bir önceki aya göre
122 kişi arttı ve toplam 3 milyon 674 bin 588 kişiye ulaştı. Bu sayının 1 milyon 991 bin 638’i erkek 1
milyon 682 bin 950’si kadındır.
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Tablo 2: Türkiye’deki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Ayrımı
YAŞ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

TOPLAM

1.991.638

1.682.950

3.674.588

0-4

291.323

272.160

563.483

5-9

255.107

240.254

495.361

10-14

200.039

185.169

385.208

15-18

151.756

123.725

275.481

19-24

323.678

230.505

554.183

25-29

206.662

146.651

353.313

30-34

169.995

124.375

293.970

35-39

119.754

94.722

214.476

40-44

79.947

70.026

148.971

45-49

58.549

55.908

114.457

50-54

47.314

45.434

92.748

55-59

32.914

33.326

66.240

60-64

22.991

23.767

46.758

65-69

15.060

15.771

30.831

70-74

8.474

19.148

17.622

75-79

4.709

5.918

10.627

80-84

2.600

3.274

5.874

85-89

1.409

1.875

3.284

90+

757

944

1.701

Kaynak: (T.C İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019)
16 Mayıs 2019 itibarıyla kamplarda hayatlarını devam ettiren Suriyeli sığınmacı sayısı 125 bin 936 kişi
olarak açıklandı. 2018’in başından beri bu sayı 102 bin 315 kişi azaldı Suriyelilerin sadece %3.49’u
geçici barınma merkezlerinde yaşıyor. Suriyelilerin şehirlere dağılımına bakacak olursak en çok
Suriyeli İstanbul’da (bkz. tablo3)en az Suriyeli sığınmacı ise 22 kişi ile Bayburt’ta yaşıyor. Türkiye’de
Suriyeli sığınmacıların bulunmadığı bir şehir yoktur.
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Tablo 3: Şehirlere Göre Suriyeli Sayısı ve İl Nüfuslarına Göre Oranları
ŞEHİR

SAYI

İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA

İstanbul
549 bin 477
%3,65
Gaziantep
451 bin 461
%22,26
Hatay
440 bin 336
%27,35
Adana
239 bin 258
%10,78
Şanlıurfa
428 bin 648
%21,6
Mersin
204 bin 313
%11,26
Bursa
177 bin 193
%5,92
İzmir
146 bin 806
%3,40
Kilis
116 bin 638
%81,83
Konya
109 bin 488
%4,96
Ankara
94 bin 433
%1,72
Karhramanmaraş
92 bin 946
%8,12
Mardin
87 bin 752
%10,58
Kayseri
80 bin 193
%5,77
Kocaeli
56 bin 839
%2,98
Osmaniye
51 bin 123
%9,57
Diyarbakır
32 bin 984
%1,90
Malatya
28 bin 123
%3,53
Adıyaman
26 bin 013
%4,17
Kaynak: (T.C İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019)
İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 8 Mart 2019 tarihi itibarıyla Türk vatandaşlığı verilen
Suriyeli sayısı 79 bin 894 kişidir. Krizin başladığı zamandan bu yana Türkiye’de Suriyeli doğum sayısı
405 bin 521 bebektir. Suriye’de değişen koşullara bağlı olarak ülkesine geri dönen sığınmacı sayısı
İçişleri Bakanlığı tarafından 329 bin kişi olarak açıklanmıştır. Çalışma izni verilen Suriyeli sığınmacı
sayısı ise 32 bin 199 kişidir (multeciler.org.tr, 2019).
5. SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI
5.1. Barınma Sorunu
Barınma en temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bütün insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için
barınmak zorundadır. Başka bir ülkeye giden sığınmacı ve mültecilerinde en temel ihtiyacıdır
barınma. Gelen mültecilerin ekonomik durumlarıyla barınma sorununun giderilmesinin büyüklüğü
orantılıdır. Mülteci ve sığınmacıların yalnızca küçük bir bölümü ekonomik sıkıntılar yaşamayıp
barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, büyük çoğunluk ise ekonomik sıkıntılar ve barınma sorunuyla
baş başadır. Mülteciler bu sorunu çözebilmek için genellikle bir arada yaşamak zorunda kalmakta ve
sağlıksız evlerde yaşamlarını sürdürebilmektedir(Aslangiri, ve diğ., 2016: 10). Türkiye’ye gelen Suriyeli
sığınmacıların büyük bir çoğunluğu hududa yakın yerlerdeki kamplarda yaşamlarını devam ettirirken
diğer bir kısmı devlet kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Suriyelilere
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sağlanan imkanlar dahlinde kendilerine verilen yerlerde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Yurt
genelinde kendi çabalarıyla yaşamını sürdüren milyonlarca Suriyeli sığınmacıların büyük kısmı
barınma konusunda büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu Suriyeli sığınmacılar ülke genelinde değerinin
çok üstünde kiraladıkları evlerde hayatlarını devam ettirmektedir. Suriyeli sığınmacıların kitlesel
olarak Türkiye’ye gelmesinden sonra başta büyük şehirler olmak üzere kira fiyatlarında büyük artışlar
meydana gelmiştir. Birçok Suriyeli sığınmacı gerekli önlemlerin alınmadığı, tadilatların yapılmadığı
yaşam standartlarının düşük ve sağlıksız olduğu çoğu zaman bölmelerle ayrılan konut işyeri bozması
tipi yerlerde barınmakta. Suriyeli sığınmacılar Türkiye’de genellikle düşük ücretlere çalışmakta ve
barınacak yer bulmakta zorlanmaktadır. Yüksek kira ücretlerini ödemek zorunda olan Suriyeli
sığınmacılar, piyasa fiyatının çok altında işlerde çalışmak durumundadırlar. Bu durumdaki Suriyeli
sığınmacıların aile bireyleri ve çocukları da çalışmak ya da dilenmek zorunda kalıyorlar. Türkiye’de
büyük şehirler başta olmak üzere birçok şehirde dilenen Suriyeli çocuk ve kadınlara
rastlanmaktadır(Aktaş, 2018: 147-148)
5.2.

Sağlık sorunları

Kayıtlı Suriyeli sığınmacılar kendilerine verilen kimliklerle sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte ve
%20sini ödemek suretiyle ilaç alabilmektedirler(Aslangiri, ve diğ., 2016: 11). Suriyeli sığınmacılar eğer
kayıt altına alınmamışlarsa kayıt dışı olarak ülkede yok hükmündedirler. Birçok Suriyeli sığınmacı
pasaport olmadan ülkeye yasa dışı olarak girmiştir. Bu sığınmacılar kamplara yerleşmiş olsalar dahi
hiçbir haktan yararlanamazlar. Bu sebeple mültecilerin haklardan yararlanabilmesi amacıyla
Türkiye’de 23 tane kayıt mobil merkezi faaliyete geçmiştir bu uygulama Suriyeli sığınmacıların kayıtlı
olduğu şehirlere bakmaksızın istedikleri hastanede tedavi olabilmeleri sağlanmıştır. Ancak sağlık
hizmetleri açısından çeşitli sorunlar gündeme gelmekte ve Suriyeliler tedavi, ihtiyaç ve sorunlarını
karşılayamaz duruma gelmektedir. Hastaneye tedavi olmak için gelen Suriyeli sığınmacılardan ücret
istenmesi de farklı boyutta bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Bu durum Suriyeli sığınmacıların sağlık
hakkına erişimini kısıtlamaktadır. Bu da beraberinde ciddi sağlık sorunları getirerek hem ülke hem
sığınmacılar açısından büyük problemler yaratmaktadır(Öztürk ve Çoltu, 2018: 193).
5.3.

Eğitim sorunları

Eğitim çocukların gelişmesinde hayati öneme sahip olduğu için uluslararası insan hakkı olarak
tanımlanır. Sığındıkları ülkede eğitimine devam eden sığınmacı çocuklar okullarda maddi
imkansızlıklar, dil ve arkadaş edinme benzeri sorunlarla karşı karşıya kalaktadırlar. Sığınmacı
çocukların karşılaştıkları bu sorunlar nitelikli bir eğitim almalarını ve yeni kültüre uyum sağlamalarını
zorlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak küçük yaştaki sığınmacı çocuklarda dışlanma duygusunu ön
plana çıkarmaktadır. Bunun da ötesinde ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu
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sığınmacı çocuklar oluşturmaktadır ve bu çocukların eğitim durumu ciddi bir konu haline
gelmektedir(Aslangiri, ve diğ., 2016: 11). Türkiye’de kamplarda yaşayan okul çağındaki Suriyeli
sığınmacıların %20 si okula gitmemekte ve kamp dışında yaşayan sığınmacı çocukların %74 ü okula
gitmemektedir. Suriyeli sığınmacı çocukların büyük çoğunluğu Türkçeyi ya da Türkçe okuma yazmayı
bilmediği için dil sorunu ve müfredat seçimi gibi konular sığınmacıların eğitimi önünde büyük engeller
ortaya çıkarmaktadır(Aktaş, 2018: 143).
5.4.

İstihdam ve ekonomik sorunlar

Yapılan araştırmalar Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin % 67’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını
göstermektedir. Suriyeli çocuk sığınmacıların büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntılar çeken ailesine,
yardım amaçlı çalışmak zorunda olduğunu gösteriyor. Suriyeli çocukların bazıları mendil, sigara gibi
ürünler satarak açlık ve yoksullukla mücadele ettiği görünürken bazı çocuklarda dilenerek geçimlerini
sağlamaya çalışan ailelerine destek olmaktadır. Çalışma iznine sahip olan veya olmayan Suriyeli
sığınmacılar çok geniş bir alanda çalışmaktadırlar ve insani veya başka nedenlerden dolayı bu tür
kaçak çalışan Suriyeli sığınmacılar hakkında idari ve yasal işlem yapılmamaktadır. Çünkü Suriyeli
sığınmacılar Türkiye’de hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalışmak zorundadırlar. İkamet izni olup
fakat belgesinde çalışamaz ibaresi bulunan Suriyeliler için bu ibare pratikte çalışmalarına engel
oluşturmamaktadır. Suriyeli sığınmacılar işverenler için bu düzenlemeyle ucuz iş gücü olmasına neden
olmaktadır. Çeşitli sektörlerde ağır koşullarda düşük ücretlere çalışan Suriyeli sığınmacıların aldığı
ücretler gelen sığınmacılar artmasıyla daha da düşmektedir(Aktaş, 2018: 140).
5.5.

Lisan sorunu

Suriyeli sığınmacıların anadili Arapça olmasına karşın Türkiye’de Türkçe dili konuşulmakta bu yüzden
ilk defa farklı bir dille karşılaşan Suriyeli sığınmacılar iletişim açısından büyük zorluklar çekmektedir.
Suriyeli sığınmacıların dil bilmemesin den kaynaklanan sorunlar oldukça fazladır. Türkçe bilmeyen
sığınmacılar sağlık hizmetlerinden faydalanma, insani yardımlardan faydalanma ve iş bulma gibi
konularda

problem

yaşamakta

ve

resmi

işlemlerini

Türkçe

bilmedikleri

için

gerçekleştirememektedirler(Öztürk ve Çoltu, 2018: 193).
6. SURİYELİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
2011 yılında Suriye’de meydana gelen krizden dolayı ülkelerinden kaçan sığınmacıların yasal veya
kaçak yollara Türkiye’ye sığınması artarak devam eden bir süreç halini almıştır. Bu süre boyunca
ülkede bulunan sığınmacılarla beraber ekonomik sorunlarda baş göstermiştir. Türkiye’ye sığınan
sığınmacılarla gelen sorunların kilit noktası kuşkusuz ekonominin varlığıdır (Öztürk ve Çoltu, 2018:
192).
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Türkiye’nin sığınmacılar için uluslararası platformda yaptığı tüm çalışmalara karşın Amerika Birleşik
Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği de bu insanlık dramına duyarsız davranmıştır. Bu durum
Türkiye’nin Suriyeli sığınmacı krizinden en çok etkilenen ülke olmasına neden olmuştur (Esen ve
Duman, 2013: 198). Türkiye için Suriyeli sığınmacıların barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel
ihtiyaçlarını yerine getirmenin ekonomik baskısı her geçen gün artmaktadır (Nurdoğan ve diğ., 2017:
219).
Suriyeli sığınmacıların Türkiye ekonomisine bir bakıma yaptığı olumlu etki ihracat sahasında meydana
gelmiştir. Suriyeli sığınmacıların kurmuş oldukları şirketlerin etkinlikleri bölge ekonomisine olumlu bir
etkisi vardır. Suriyeli sığınmacıların Türk ürünlerini kendi imkanlarını kullanarak Suriye ve Ortadoğu
pazarına kavuşturmaları sınır illerin ihracatını arttırmaktadır. Gaziantep ili için Suriyeli sığınmacılar
olmasaydı yıllık ithalat %10 oranında daha az olacak olmasına karşın yıllık ihracat %18 az olacaktı.
İhracat ve ithalat oranlarında bakıldığında Suriyeli sığınmacılar Gaziantep iline olumlu etki etmiştir.
Ancak bazı illerde durum tersine işlemekte (Korkmaz, 2018: 75).
Suriyeli sığınmacıların ekonomik olarak etkilerine bakılacak olursa Türkiye ekonomisinde olumlu etkiyi
sadece göçün ilk başladığı devrede göstermiştir. 2011 yılında yaşanan Suriye krizi sonrası Türkiye’ye
zorunlu göç eden Suriyeli sığınmacılardan dolayı hızla artan nüfus, imalat ve perakende satış kesimine
hareketlenme getirmiştir. Devletin Suriyeli sığınmacılar için kullanacağı yardım mallarını yerel
piyasadan temin etmesi yerel ekonomiyi hızlandırmıştır. İlk başlarda Suriye’den gelen sığınmacıların
yanlarında getirdikleri likit parayı hemen tedavüle almaları piyasayı hızlandırmış, ancak satışlar artmış
olsa da mal hizmet fiyatlarında da artış meydana gelmiştir. Gelen sığınmacıların geçici barınma
merkezleri dışında şehirde kalanların çoğunun ev kiralama hatta satın alma eğilimi içinde olması
nedeniyle evlerin satış ve kira fiyatlarında ölçüyü aşan fiyatlar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de dar gelirli
bir ailenin razı gelemeyeceği fiyatlara Suriyeli sığınmacılar razı geldiği için Suriyeli sığınmacıların
barınma sıkıntısı ortadan kalkmış yerine dar gelirli Türk vatandaşının barınma sıkıntısı baş göstermiştir
(Kaypak ve Bimay, 2016: 96-97). Suriyeli sığınmacıların ekonomik anlamda bütün illerde yarattığı
ortak etki olan kiraların artışı ev sahiplerinin bu durumu fırsata çevirmesi kiracılar için sıkıntı
yaratmıştır. Kiraların artması sonucu sınır illerinde kiralık ev bulmak oldukça zorlaşmıştır. Ev sahipleri
daha çok kiracılarını çıkartıp evlerini Suriyeli kiracılara verme eğilimindedir. Ev sahipleri mevcut
kiracılarını çıkartıp daha yüksek fiyattan Suriyelilere kiraya vererek Suriyelilerin yarattığı bu talebi
fırsata çevirmişlerdir. Sınır şehirlerinde yaşanan bir diğer ekonomik etki Suriyeli sığınmacıların temel
gıda maddelerine olan yüksek talepleri, fiyatları arttırmıştır. Bu yüzden Gaziantep ve Kilis gibi sınır
şehirlerde enflasyon oranı Türkiye ortalamasını geçmiştir(Oytun vediğ., 2015: 17).
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Suriye krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisine bakacak olursak risk ve fırsatın bir arada olduğu
görülmektedir. Türkiye için Suriyeli sığınmacıların ekonomik olarak en ağır yönü Suriyeliler için yapılan
harcamaların yüksek maliyeti oluşturmaktadır. Dünya tarihinin en ağır insanlık krizlerinden biri olan
Suriye krizinin maliyetinin paylaşılması ve uluslararası mali desteğin yetersizliği Türkiye ekonomisi
üzerindeki ikinci ağır yönüdür.
Ekonomik olarak başka bir zayıf yön ise Suriyelilerin birçoğunun alt gelir düzeyinde ve düşük eğitim
seviyesinde olmasıdır. Eğitim seviyesinin kalkınma ve ekonomik büyüme düzeyiyle ilişkisine
bakıldığında, Suriyeli kadınların çoğunluğunun ilkokul ve altı eğitim seviyesine sahip olması ve okuma
yazma bilmeyen Suriyelilerinde fazlalığı uzun vadede sosyal iyileşme ve ekonomik gelişmeye katkısı
sınırlı olacağı gözükmektedir. Bu durumun Türkiye için önemli bir eğitim maliyeti oluşturma
potansiyeli vardır(Tunç, 2015: 48).
7. SURİYELİ SIĞINMACILARIN KAMU MALİYESİNE ETKİLERİ
Türkiye’de bir işyeri açmak için belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alınması gerekmektedir. İşyeri
açma ruhsatını almak için kişi öncelikle vergi mükellefi olmalıdır. İşyeri açmak isteyen mükellef vergi
dairesine iş yeri açma bildiriminde bulunması gerekmektedir. Türkiye’de Suriyelilerin ve yabancıların
işyeri açma konusunda bazı izinlere ihtiyacı vardır. Kaydı olmayan ve ülkeye yasa dışı yollardan girmiş
Suriyelilerin işyeri açmasının imkanı yoktur.
Şehir merkezlerinde bulunan Suriyeli sığınmacılar geçici barınma merkezlerinde kalanlardan farklı
olarak hayatlarını kendi imkanlarıyla devam ettirirler. Suriyeli sığınmacılar geçimlerini sağlayabilmek
için emek piyasasının farklı alanlarında faaliyet gösterirler. Suriyeli sığınmacılar Türk vatandaşlarına
ait işyerlerinde ücretli olarak çalışabildiği gibi bazı Suriyeliler ülkelerindeki işini Türkiye’de devam
ettirir ve yine Suriyelileri yanında çalıştırırlar. Suriyeli sığınmacıların kalabalık olarak yaşadığı
şehirlerde Suriyeli girişimcilerin öncülüğüyle Suriyelilerin alışverişlerini yaptığı pazarlar bile
mevcuttur. Bu pazarlar asılan Arapça tabelalar ve ambalajlarla kentlerde dikkat çekmektedir.
Suriye’ye ait gıda mamullerinin satıldığı bu pazarlardan Türk vatandaşları da faydalanmaktadır (Çetin
2016: 1008).
Suriyeli sığınmacıların ağırlıklı olarak yaşadığı şehirlerde iş yeri açan Suriyeli girişimciler genellikle
Suriyelilerin ihtiyaçlarına cevap verecek iş kollarını tercih etmekte ve çalışanlarda Suriyeli olmaktadır.
Bu işyerleri genellikle temel ihtiyaçlara cevap verecek bazı gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satıldığı
küçük çaplı işletmelerdir (Kaygisiz, 2017: 13). Mültecilerin iş gücü piyasasına katılımları ile ilgili gerekli
yasal düzenlemelerin henüz yeni yapılmış olması ve konuyla ilgili bilinçliliğin az olması nedeniyle
işletmeler genellikle kaçak olarak açılmıştır. Dolayısıyla vergi mükellefiyeti ve işyeri ruhsatları
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yoktur(Aygül, 2018: 73). Türkiye’de iş yeri açmak isteyen Suriyeli sığınmacılar bağımsız çalışma izni
almaları gerekmektedir. Bağımsız çalışma iznine sahip olabilmeleri için Türkiye’de 5 yıl boyunca
kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Bu koşuldan yola çıkılacak olursa yabancıların
ülkeye ilk girdikleri zaman bağımsız çalışma izinleri yoktur. İş yeri açmak isteyen Suriyeli sığınmacıların
bu izni alabilmesi için 5 yıl süreli Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Bu izin alınırken ikamet
şartına ek olarak, Suriyelilerin işlerinin ekonomiye katma değer yaratması ve istihdama olumlu etkide
bulunması şartı da aranmakta. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenesinde ilgili meslek kuruluşunun da
görüşleri alınır. Bağımsız çalışma iznini almaya yeterli görülen yabancıya “Bağımsız Çalışma İzni
Müracaat Belgesi” verilir. Alınan bu belge verildiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir. Yabancı bu süre
içinde işyerini kurup ticaret ve sicil kayıtlarını Bakanlığa ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma iznini
alabilir ve vergi mükellefi olabilir (Çiçekli, 2016: 117). Ticaret bakanının yaptığı açıklamaya göre 26
şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriyeli olan şirket sayısını 15 bin 159 olarak kaydedildi.
(multeciler.org.tr, 2019)
Suriyeli sığınmacıların iş piyasasına katıldıkları en geniş iş sahası bir başkasına tabi olarak
çalışmalarıdır. Bu taabiyetin ana dayanağı ücrettir. Başta inşaat, tarım, ticaret ve sanayi sektörleri
olmak üzere farklı sektörlerde farklı vasıflardaki Suriyeli sığınmacılar yer alır. Yaptıkları işin
gerektirdiği vasıf düzeyinin üstende ve altında birçok Suriyeli işçi bulunmaktadır. Birine tabi olarak
çalışan Suriyeli sığınmacılar aynı işi yapan yerli işçilere oranla %50 gibi bir farkla daha düşük ücret
alıyor olması temel sorunları arasındadır(Lordoğlu ve Aslan, 2014: 793). Geçici koruma kapsamındaki
sığınmacıların çalışması yönetmeliğin 29. Maddesinde düzenlenmiştir. Yabancıların çalışmasının
mümkün olmadığı iş ve meslekler geçici korumadakiler içinde geçerlidir ve geçici koruma kapsamında
olan sığınmacıların aldıkları çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmeyecektir. Geçici korumadan
yararlanan sığınmacıların çalışma izinleri ile ilgili Ocak 2016 tarihli yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu
Yönetmelik geçici korumadan yararlanan sığınmacıların çalışmalarını prensip olarak izin alma şartına
bağlamaktadır. Yönetmeliğe göre geçici korumadan yararlanan sığınmacılar geçici koruma kayıt
tarihinden altı ay sonra çalışma izini için başvuruda bulunabilirler. Bununa birlikte mevsimlik tarım ve
hayvancılık sektöründe çalışmak isteyen sığınmacılar bu izini almasına gerek yoktur bu izinden muaf
tutulmuşlardır. Çalışma izni muafiyeti için il valiliğine müracaat edilmesi gerekmektedir il valiliği bu
müracaatı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecektir. Geçici koruma sağlanan sığınmacıların
çalışma izni için müracaatlarında iş yerlerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı, sektör ve illere göre
değişen oranlarda sığınmacı istihdam kotası uygulanır. İşyerinde çalışan geçici korumadan yararlanan
sığınmacı sayısı Türk vatandaşı sayısının yüzde onundan fazla olamaz. Geçici korumadan yararlanan
sığınmacılara asgari ücretin altında bir ücret ödenemez (Çiçekli, 2016: 116-130).
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre 1 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de oturup ikametgahı
Türkiye’de bulunanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılacaktır. Vergi mevzuatına göre Türkiye’de yerleşmiş
sayılmayanlar dar mükellefiyet esasları baz alınarak vergilendirilir. Dolayısıyla sadece Türkiye’de elde
edilen gelirler üzerinden vergi tarh edilir. Tam mükellefiyet sınırları içine giren Türkiye’de yerleşik
sayılanlar sadece Türkiye’de elde ettiği kazanç ve iratlar için değil yurt dışında elde ettiği kazanç ve
iratlar içinde Türkiye’de vergiye tabidirler.
Gelir vergisi kanuna göre kazanç ve iratların Türkiye’de elde edilmesine ilişkin 7. maddesinin 3.
bendinde ücretlerde;


Hizmetin Türkiye’de yerine getirilmiş veya getirilmekte olması Türkiye’de
değerlendirilmesi;



Türkiye’de bulunan kuruluşların idare meclis ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye
memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin değerlendirilmesi
durumunda gelirin Türkiye’de elde edilmiş olacağı belirtilmiştir. Yer verilen hüküm
gereğince yabancı işçilerin Türkiye’de yerine getirmiş oldukları hizmet için elde
edeceği ücretler Türkiye’de elde edilmiş sayılıp Türkiye’de vergilendirilir.

Yabancı çalışanın Türkiye’de belli bir hizmeti yerine getirmesi karşılında elde ettiği gelir için Gelir
Vergisi Kanunun ilgili maddesine göre artan oranlı vergi tarifesine göre gelir vergisi tevkifatı
yapılmalıdır. Türkiye’de Suriyeli sığınmacı çalıştıran işverenlerin vergi sorumlusu sıfatıyla verilen ücret
üzerinden tevkifat yapıp ilgili vergi dairesine ödeme yapmaları gerekmektedir. Ancak çalışma izinlerini
alamamış Suriyeli sığınmacıların hayatlarını idame ettirmek için iş piyasasında yer edinmelilerdir.
Buda doğal olarak kayıt dışı istihdam edilerek gerçekleşecektir. Suriyeli sığınmacıların bu şekilde bir
işverene tabi olarak çalışması aynı zamanda vergi kayıplarını beraberinde getirecektir. Suriyeli
sığınmacılar içerisinde yüz binlercesi bu şekilde kaçak olarak istihdam edilmektedir. Hatta bazı
sektörlerde kaçak çocuk işçiler çalıştırılmaktadır. Mevzuata göre kaçak çalışmanın cezası olarak kaçak
çalışanın ülke sınırları dışına çıkarılasını gerektiren yasal düzenlemeler vardır fakat bu düzenlemeler
uygulanmamaktadır.
2011 yılından itibaren ülkemize gelen Suriyeli sığınmacıların resmi olarak çalışması durumunda en az
asgari ücret düzeyinde ücret alacağı düşünüldüğünde(2015 yılı için belirlenen asgari ücret düzeyinden
yapılan hesaplama) 1,273,50 TL bürüt asgari ücret üzerinden %14 SSK pirimi %1 İşsizlik Sigortası Fonu
ve kişinin bekar ve çocuk sahibi olmadığı varsayıldığında %50 oranında asgari geçim indirimi düşülüp
ödenmesi gereken %15 Gelir Vergisi (72,26 TL) ve ek olarak ödenmesi gereken %7,59 Damga Vergisi
(9,67 TL) ile bir Suriyeli sığınmacının kayıtlı çalışması için ödenmesi gereken vergi 81,93 TL olacaktır.
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Kayıt dışı çalışıldığında ülkedeki çalışan Suriyeli sayısıyla orantılı olarak devlet vergi kaybına
uğrayacaktır.
Suriyeli sığınmacıların yasa dışı olarak çalıştırılması sonucu devlet vergi geliri kaybeder ve kayıt dışı
istihdam artarak devam eder. Ancak kayıt dışı olarak çalışan Suriyeli sığınmacılar için ne kadar vergi
verilmese de “kayıt dışı ekonomi kayıtlı ekonominin müşterisidir” kuralına göre sözü edilen vergi
kaydı asgari ücret üzerinden belirlendiğinden asgari ücretli sığınmacıların hayatlarını idame
ettirebilmeleri için gelirlerinin tamamını harcadıkları ya da çok az tasarruf yaptıkları varsayımıyla
kazandıkları ücretin tamamını tüketim harcaması olarak piyasaya aktarmaktadır. Söz gelimi tüketim
harcamaları üzerinden alınan vergilerin önemli bir kısmını oluşturan Katma Değer Vergisi alındığı için
devlet dolaylı olarak kayıt dışı gelir üzerinden vergi almakta ücret gelirinden alınamayan Gelir Vergisi
ve Damga Vergisinin bir kısmı Katma Değer Vergisi ile tahsil edilmektedir. Türkiye’nin Suriyeli
sığınmacıların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için harcadığı maddi efor yaklaşık olarak 40 milyar
doları bulmuştur. Bu miktarın Suriyeli sığınmacılara aktarılması bir yana lokal bazda beraberinde
enflasyonist etki yarattığı görülmektedir. Bu etki kira ve gıda gibi temel ihtiyaçlarda belirmiştir(Yıldız
ve Yıldız, 2017: 38-40).Geçici Koruma Yönetmeliği ve diğer hukuk kuralları Türkiye ekonomisi için ağır
bir yük oluşturacaktır(Uzun, 2015: 114). Türkiye hazineden Suriyeli sığınmacılara çok büyük uğraşlar
verip yüklü miktarda paralar harcamış, uluslararası kuruluşlarda bu insani dramın etkisini azaltmak
için yardımlarda bulunmuştur. Ayrıca Suriyeli sığınmacıların neden olduğu ekonomik ilişkilere
bakıldığında Türkiye’nin ticaret hacminde düşüş yaşanmıştır. Suriye üzerinden Orta Doğuya yapılan
ticaret nakliye sıkıntıları nedeniyle düşüşe uğramıştır. Bu nedenle Suriye ile ticaret hacmi 2010 yılında
2 milyar 297 milyon dolar hacmindeyken 2011 yılında 1 milyar 946 milyon dolara 2012 yılının son 8
aylık periyodundaysa 400 milyon dolara düşmüştür(Öztürk ve Çoltu, 2018: 192).
Hiç kuşkusuz sığınmacılara yapılan en büyük harcama sağlık ve beslenme giderlerine yapılmaktadır.
Malatya Beydağı konteyner kenti barınma merkezinde bulunan sığınmacıların maliyetleri baz alınarak
sığınmacıların maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır. Barınma inşası için kişi başı harcama tutarı: 3000
TL (bir kereye mahsus) Türkiye’de barınma merkezlerinde kalan Suriyeli sayısı 63.013 kişidir. Bu
barınma merkezlerinin aylık genel giderleri 20.356.622 TL’dir. Verilen aylık alış veriş çeki (100 TL kişi
başı) 6.301.300 TL. Aylık genel giderler toplamı 26.657.922 TL’dir. Yıllık genel gider toplamı
319.895.064 TL’dir. Barınma merkezlerinde bulunan sığınmacılar için kişi başı idame ve iaşe giderler
yıllık 5.076.651 TL aylık 423.054 TL günlük 14.101 TL Toplam eğitim maliyeti yıllık 12.210.510.816 TL
aylık 1.017.542.568 TL İlk Suriyeli sığınmacının Turkiye’ye gelmesinden itibaren bugüne kadar (Mart
2017) Suriye ve Iraklı sığınmacıların tedavileri kapsamında Toplam sağlık maliyeti 1.919.617.646
TL(Karabulut ve Açak, 2018: 139-141).

Türkiye Suriyeli sığınmacılar için 04.10.2019 tarihinde
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre Suriyeli sığınmacıların hayatlarını idame
ettirebilmek için 40 milyar doların üzerinde harcama yapmıştır fakat Avrupa’dan yeterli destek
gelmemiştir. Avrupa’dan sadece 3 milyar avro uluslararası kuruluşlar aracılığıyla AFAD’ımıza ve
KIZILAY’ımıza gelmiştir .Suriyeli sığınmacılar için harcanan miktar 2018 yılı bütçesine oranı yaklaşık
%30’ dur. “Ne yapayım. Verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. 2015, dediler ki 'Biz bu yıl 3 artı 3 milyar
avro size destek vereceğiz. 3 milyar avro bizim bütçemize direkt girmiyor. Uluslararası STK'lar
vasıtasıyla Kızılay'ımıza ve AFAD'ımıza geliyor. Nedir bu? Bütün oradaki mültecilere yapılan destekler.
Sağlık hizmetleri, eğitim, yemek, yiyecek, ilaç vesaire. 3 milyar avro geldi. Bizim yaptığımız harcama
40 milyar doların üzerinde. Ama biz devam edeceğiz. Biz bu insanları sefil bir şekilde bırakamayız. 8
buçuk yıl oldu, dünya, bu Suriye trajedisine duyarsız kaldı. Bakalım şimdi bizim terörden
temizleyeceğimiz bölgede imar çalışmalarını hala bekliyoruz, destek verecekler mi? 'Tamam biz destek
veriyoruz' diyeni daha görmedim” (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2019).
Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen bu harcamaların iki tarafı vardır,
bunlardan ilki doğrudan faturalandırılan hizmetler ikincisi ise doğrudan faturalandırılması mümkün
olmayan hizmetlerdir. Suriyeli sığınmacılar için bir geçici barınma merkezi yapılırken merkeze alınan
konteynerlerin, elektrik sisteminin, alt yapı malzemelerinin ve bu merkezlerin yapılması için ihale
edilen işin bir fatura edilmiş maliyeti vardır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Suriyeliler için
yapılan harcamalar faturalandırılır fakat barınma merkezlerinden çıkan atıkların yok edilmesi için
şehrin ortak sistemi kullanıldığı için faturalandırılması mümkün değildir. Geçici barınma merkezlerine
yerleştirme işlemi yapılırken kamu araçlarının ve bu araçları kullanan memurların bir maliyeti vardır
fakat bu maliyeti faturalandırmak mümkün değildir. Konteyner kentlerde görevli olan öğretmenlerin,
sağlık ekiplerinin ve diğer görevlilerin ifa ettiği hizmetlerin faturalandırılması mümkün değildir.
Bakanlıklar ya da taşra birimleri tarafından gerçekleştirilen sağlık, sosyal destek, güvenlik, yerel
yönetim hizmetlerinden faydalanmanın maliyeti vardır fakat bu maliyeti faturalandırmak mümkün
değildir. Baktığımız zaman Suriyeli sığınmacılar için gerçekleştirilen harcamaları iki şekilde incelemek
gerekir. İlki faturalı harcamalar ikincisi ise tahsis edilen kaynakların fırsat maliyetidir. Suriyeli
sığınmacılar için gerçekleştirilen harcamalar doğrudan faturalı harcamalar ve fırsat maliyetlerinin
toplanmasıyla bulunur.
OECD’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de bir öğrencinin yıllık eğitim masrafı 3000 dolar
bir kişinin yıllık sağlık harcaması ise 1000 dolardır. Bu hesaplamaya göre 3 milyon üzerindeki Suriyeli
ve 600 bin (2018) Suriyeli öğrenciye hizmet sunulmaktadır.
3.000 dolar X 600.000 öğrenci X 4 yıl = 7.2 milyar dolar eğitim
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1.000 dolar X 3.000.000 Suriyeli X 4 yıl = 12 milyar dolar sağlık
8 yıllık bir ortalama yerine 4 yıllık bir ortalama alındığında bile 70 milyar türk lirasını aşan bir
harcamanın sadece eğitim ve sağlık için gerçekleştirildiği görülmektedir(Göç Ve Uyum Raporu, 2018:
269-270).
SONUÇ
2011 yılında yaşanan iç savaş ve çatışmalar beraberinde insanlık tarihinin en büyük krizlerinden biri
olan Suriye krizini meydana getirmiştir. Bu krizin etkileri sınır komşusu ülkeler ve Türkiye başta olmak
üzere dünya genelinde hissedilmiştir. Yaşanan kriz sonrası 2011 yılından itibaren kapılarını Suriyeli
sığınmacılara açan Türkiye’de bu gün Suriyeli sığınmacı sayısı 3,5 milyonu bulmuştur. Türkiye’ye gelen
Suriyeliler geçici koruma statüsünde sayılmış ve tamamen açık kapı politikası izlenmiştir. Bu durum
Türkiye’yi siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik, toplumsal ve iktisadi açıdan derinden etkilemiştir.
Türkiye’de Suriyeli sığınmacının bulunmadığı il olmamasına karşın Suriyeli sığınmacılar genellikle
İstanbul gibi büyük şehirlerde ve sınır illerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durum Suriyeli sığınmacıların
yoğunlukta olduğu bu illeri siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan doğrudan etkilemektedir. Geçici
barınma merkezleri dışında kalan Suriyeliler hayatlarını kendi imkanlarıyla idame ettirmek
zorundadırlar. Fakat ülkemizdeki Suriyeli nüfusuna bakıldığında çalışma izni alabilen Suriyeli
sığınmacıların bu nüfusun sadece bir kısmını oluşturduğu görülmekte. Bu yetersiz kalan izinler
beraberinde kayıt dışı ekonomiyi getirmekte, izin alamayan Suriyeli sığınmacılar yasa dışı yolarlarla
istihdama katılmaktadır.
Suriyeli sığınmacıların vergisel perspektifte değerlendirmesi yapıldığı zaman yeterli çalışmalara
ulaşılamamıştır. Yalnızca kayıtlı olarak iş piyasasında varlığını sürdüren Suriyeli sığınmacılardan gelir
vergisi alındığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte dolaylı vergi olarak bilinen Katma Değer Vergisi ve
Özel Tüketim Vergisi herkes gibi Suriyelilerden de tahsil edildiği gözlemlenmiştir.
Ekonomik anlamda Türkiye’ye etkisine bakıldığında oluşan kayıt dışı istihdamın ekonomik anlamda
dengeleri bozduğu haksız kazancı arttırdığı ayrıca vergi ve sigorta pirimi kaybı dolayısıyla devlet
bütçesinin zarara uğradığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Suriyeli sığınmacılar eğitim, sağlık ve güvenlik gibi
konularda devlet bütçesine yük olmaktadırlar. (T.C İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
2019)
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Abstract
Turkey was the first country which recognized the independence of Azerbaijan in 1991. Since then
the content of relations between these states has changed in time. However, ’one nation two
states’ discourse remained unchanged and formed the backbone of the Turkish Azerbaijani relations.
This article analyzes the character of the Turkey Azerbaijan relations and its strong and weak points.
Also by analyzing historical overview the future perspective of the relations becomes predictable.
Since 1991, four presidents replaced one another in Azerbaijan, and many governments came to
power in Turkey but relationship between these two states has never weakened or harmed. It
proved that new governments and statesmen of these states cannot neglect the kinship between
Turkey and Azerbaijani Turks. Nowadays Turkey and Azerbaijan try to harmonize one nation two
states discourse with realpolitik and the changing features in international factors.
Key Words: Azerbaijan, Turkey, kinship, strategic partnership, huge investments.
Özet
Türkiye 1991 yılında Azerbaycanın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. O zamandan başlayarak
ilişkilerin seyri yer yer değişiklik göstermiştir. Yine de “tek millet iki devlet” anlayışı iki ülke
ilişkilerinin belkemiğini oluşturmaya devam etmiştir. Bu makalede Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin
doğası ile birlikte onun güçlü ve zayıf yanları ele alımıştır. Dahası tarihi analizden yola çıkılarak
ilişkilerin gelecek perspektifleri konusunda da öngörüde bulunulmuştur. 1991 yılından bugünedek
Azerbaycanda 4 cumhurbaşkanı Türkiyede ise bir kaç hükümet değişmiş olsa dahi, ikili ilişkiler
bundan zarar görmemiştir. Bu Türkiye ve Azerbaycan halklarının akrabalık ilişkilerinin devlet adamları
üzerinde ne denli etkili olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki
devlet anlayışını uluslararası ilişkiler ve reelpolitik kurallara uyum sağlayarak sürdürmeye
çalışmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, akrabalık, stratejik işbirliği, büyük yatırımlar.
Introduction
The relations between Azerbaijan and Turkey followed a way from historical kinship to strategic
partnership. Nowadays that two states have attempts to harmonize “one nation two states”
discourse with realpolitik and the changing features in international factors. But to understand the
phases of relations between Turkey and Azerbaijan it would be profitable to analyze it from historical
perspective. For that purpose this article analyze the developement of the relations of these two
states in a historical way. During its early stages when Azerbaijan gained independence in 1991, the
features of relations started formally but did not reach a further step because of Azerbaijani
president Mutallibov’s distanced stance to Turkey. In 1992, during the presidency of Abulfez
Elchibey, a nationalist democrat the relations are mainly inspired by the kinship derived from the
historical events. Turkism became an important reference source of these relations. In 1993, when
Haydar Aliyev came to power in Azerbaijan “one nation two states” discourse was expressed by him
to characterize the bilateral relations. Realization of Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline and Baku-Tbilisi544
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Erzurum Gas Pipeline made these counties closer than ever. In this period the advancement of the
partnership including military grants to Azerbaijan and technical assisstance to Azerbaijan army has
improved.
After 2002, when president Ilham Aliyev came to power, he promised to follow the same foreign
policies like his father Haydar Aliyev. In this term, the level of partnership rised tremendously and has
evolved into high-level partnership. The military cooperation has expanded with the joint exercises
and the purchase of Turkish weapons by Azerbaijan. Azerbaijan’s oil company SOCAR’s investments
in Turkish energy sector made Azerbaijan the biggest foreign investor in Turkey. Aliyev’s policies
toward turkey coincide with his statements about Turkey-Azerbaijan relations: “Turkey’s strength is
Azerbaijan’s strength and Azerbaijan’s strength is Turkey’s strength. ”
After gaining independence in 1991, Azerbaijan began to be ruled by pro-russian president Ayaz
Mutallibov. He tried to create a normal neighborhood relations with Turkey the same as Georgia and
Iran. For that purpose, he visited Turkey in January 1992, and signed the “Friendship and
Cooperation” agreement with Turkey. However, in general, president Mutallibov followed Russiandependent and one-dimensional policy. In 1992, 25 February after the Khodjali massacre happened
in Karabakh, Mutallibov lost power and pan-turkic nationalist elchibey came to power. Abulfez
Elchibey changed Azerbaijan’s foreign policy drastically. During his period Turkey became the most
important partner of Azerbaijan in every spheres. In his presidency, Armenian troops began to
occupy Azerbaijan’s territories so the solution of Karabakh conflict became the first issue of his
political agenda. Therefore, he tried to exclude Russia as a mediator of the conflict and tried to
replace Russian influence with American and European one. He also attemped to draw Turkey to
attend the negotiation processes between Azerbaijan and Armenia. His extreme pro-Turkey policy
irritated Russia and Iran officials. According to Elcibey’s policy for gaining complete independence,
Azerbaijan had to get rid of Russian influence. Thus, in the early 1992Azerbaijan began to follow the
policies that really trouble Russian statesmen. Firstly, he began to meet foreign oil companies to
produce and export Azerbaijanian oil in the Caspian Sea bypassing Russia. During the negotiations
held in Baku no share was given to Russia or any russian oil companies. Secondly, president Abulfez
Aliyev (Elchibey) rejected to take part in the organization of Commonwealth of Independent States
(Russian-led organization). Last but not the least, he was the first president who expelled Russian
army from Azerbaijan within a very short time-40 days, in comparison with other former USSR states.
Turkey was seen like a geographical gate to Western states too. On 2 December, 1992 Elchibey
signed an agreement that reaffirms the ties in history, culture, tradition, language and friendship.
Yet, there was no special emphasis on military which was the essential problem in Azerbaijan. To
strengten bilateral relations, also to export Azerbaijan oil, Elchibey sent President of SOCAR Sabit
Baghirov to Ankara to make a contract for transferring Azerbaijan’s oil to Ceyhan. In the end, it can
be said that Elchibey’s period passed with great expectations from Turkey that could’t met.
Azerbaijan that is in war with Armenia expected broad military support from Turkey, but geopolitical
issues especially Russian threat made Turkey to avoid his support to Azerbaijan. Nevertheless,
Turkey is the only state who support Azerbaijan’s stance diplomatically in Karabakh conflict in the
world. Elchibey’s unbalanced pro-Turkey policy threaten Russian and Iranian statesmen that they
prepred coup against him in June 1993. pro-russian army colonel Suret Huseynov began his military
revolt against Elchibey’s presidency. Elchibey lost his post and Haydar Aliyev came to power with the
great support of people.
Haydar Aliyev pursued a “balance policy” with the regional and global actors in international
relations. Rather than putting ideological issues as a primary things in foreign policy, he prioritized
the national interest of his state especially in political and economical spheres with a multi-vectoral
approach. During H. Aliyev’s period, pragmatism took the place of ideological elements in foreign
policy making mechanism. President Aliyev realized that, Russia guided foreign policy finished the
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era of Mutallibov and pro-Turkey policies of Elchibey’s caused the end of his rule. These policies
were not harmonized with the realpolitik.
To stabilize internal also international affairs H. Aliyev signed the ceasefire between Azerbaijan and
Armenia on May 11, 1994. Then he declared new state ideology Azerbaijanism instead of panTurkism. Azerbaijanism doesn not refuse the kinship of Azerbaijan and Turkey but regarding the
talishs and lezgins, Azerbaijanism was built as a roof that can collect different ethnicities and
cultures. During Aliyev’s period the stability between Turkey-Azerbaijan relations were ensured and
relations advanced into the stage of strategic partnership. In 1994 Contract of Century was signed in
Baku that deals with oil and oil production. Many states icluding Russia and Turkey actively
participate in the agreement, and both got enough shareafter that. Then. realizing Baku-TbilisiCeyhan oil Pipeline and Baku-Tbilisi-Erzurum Gas Pipeline made two countries closer. The increasing
level of the partnership included military grants to Azerbaijan and technical assistance to Azerbaijani
army. In 1997 Turkey and Azerbaijan signed an agreement called “Declaration on Deepened Strategic
Cooperation”. In that year, Aliyev made a speech in Turkish parliament and declared Turkkey as an
“example country” for Azerbaijan.
After Haydar Aliyev’s death in 2002, his son Ilham Aliyev came to power in Azerbaijan. He paid his
first visit to Turkey in 2004, and identified the relations as “fraternal relations” and declared them as
“priority issue of Azerbaijan”. President Aliyev also paid his first visit to Turkey after elections in
2008, 2013, and 2018. Ilham Aliyev’s era can be perceived as a period when the relations have
improved especially in economic terms. Besides, the relations in economy have become more
institutionalized. The strategic partnership which was began in Haydar Aliyev era has upgraded to
high level strategic partnership. On May 23, 2007 Azerbaijan declared its National Security Concept
which stresses strengthening of relations with Turkey as that: “Comprehensive relations with Turkey,
which was the first country to recognize the independence of the Republic of Azerbaijan, and which
plays a special role in ensuring peace and stability in the region, is of particular importance. Bilateral
relations between the two countries sharing ethnic, cultural and linguistic affinity are further
expanding and deepening at the level of strategic partnership. The contributions of the Republic of
Azerbaijan and Turkey in implementing trans-regional economic projects and the efforts of Turkey
directed at settlement of the conflict between Armenia and Azerbaijan indicate the coincidence of
positions of the two countries and the advanced level of their cooperation. ”
Moreover, in Ilham Aliyev’s period; it can be seen that finalizing the projects like BTC, BTE;
implementing TANAP, TAP and BTK are the primary goals. In addition to that, Azerbaijan has become
a major player in Turkish market. Investments for Star Refinery and PETKIM makes Azerbaijan the
greatest foreign investor in the republic history in Turkey. Besides, the fingertips of newly emerging
“strategic partnership” in Haydar Aliyev’s era has upgraded to ”high level strategic partnership”.
Turkey and Azerbaijan’s military relations has upgraded into very high level too. In April war 2016,
that happened between Azerbaijan and Armenia Turkey stated its full diplomatic support to
Azerbaijan. Instead, Azerbaijan supported Turkey’s operation in Syrian (Operation Olive Branch) in
2018. During Ilham Aliyev’s period high-level strategic cooperation council was established between
Azerbaijan and Turkey. Furthermore relations between Turkey and Azerbaijan’s diaspora advanced
remarkably.
Conclusion
In 1991 when Azerbaijan became independent, Turkey was the model state for Azerbaijan because
of its kinship, democracy, secular structure and market economy. Afterwards, president Elchibey’s
policies have created an emotional sphere with his references to normative values. After Elchibey
period, Haydar Aliyev’s presidency period is the manifestation of “one nation two states” discourse.
Rather than the romantic elements about nationalist aspirations, the relations have transformed into
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pragmatic fields. Improving business potentional and realizing energy projects have developed the
content of the bilateral relations. In Ilham Aliyev era, Haydar Aliyev’s balanced foreign policy
preserved. The development of Azerbaijan’s capacity in several areas such as energy and improving
investment facilities have served an opportunity to bilateral relations. The energy projects have
enlarged with the new projects and transportation facilities. In the end, although many governments
have changed in Azerbaijan since 1991 till today, the relations stayed close and warm in any aspects.
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Abstract
Cold Chain Logistics Management covers all the methods required to maintain the product to a
constant degree.
The food industry manages real-time point-to-point supply chain vision; From commercial to
technical documentation approval and safety, from product traceability to production processes and
quality compliance Cold chain management; provides inter-company information exchange and
collaboration, real-time vision, effectiveness and traceability to the food and beverage industry.
Control and monitoring of the cold chain is of paramount importance in order to ensure product
quality and safety in the supply chain operation from point A to point B for products that are highly
sensitive, such as perishable foods. Any event, problem or irregular grade recordings during the cold
chain will not only harm the quality of the product, but can also endanger the health of customers.
Moreover, it becomes a factor damaging brand integrity and reputation.
Effective cold chain management with customers' increasing concern about product traceability,
quality and safety is vital to your operational efficiency, your operations, your brand integrity and
moreover your business performance.
In this study, we will examine the processes applied in the scope of Cold Chain of Dairy products. We
will focus on the importance of transporting and storing dairy products that require protection and
handling sensitivity and are indispensable in our basic food chain.
Keywords: Cold Chain Storage, Frozen Food, Perishable Goods, Milk Logistics
Süt Ürünlerinin Soğuk Zincir Yönetimi Üzerine Bir Uygulama Örneği
Özet
Soğuk Zincir Lojistik Yönetimi ürünün sabit bir derecede muhafaza edilmesi için yapılması gereken
tüm yöntemleri kapsamaktadır. Gıda sektörü gerçek zamanı noktadan noktaya tedarik zinciri görüşü
ile yönetir; Ticariden teknik dokümantasyon onaylamaya ve güvenliğine, ürün izlenebilirliğinden
üretim süreçlerine ve kalite uygunluğuna kadar Soğuk zincir yönetimi; yiyecek-içecek sektörüne
şirketler arası bilgi alışverişi ve işbirliği, gerçek zaman görüşü, etkinlik ve izlenebilirlik sağlar. Kolay
bozulan gıdalar gibi dereceye hassasiyet gösteren ürünler için A noktasından B noktasına kadar olan
tedarik zinciri operasyonunda ürün kalitesi ve güvenliğinden emin olmak adına soğuk zincirin
kontrolü ve takibi fazlasıyla önem taşıyan bir husustur. Soğuk zincir esnasında herhangi bir olay,
problem veya düzensiz derece kayıtları sadece ürünün kalitesine zarar vermez, ayrıca müşterilerin
sağlığını tehlikeye sokabilir. Dahası marka bütünlüğünü zedeleyici bir unsur haline gelir. Müşterilerin
ürün izlenebilirliği, kalite ve güvenlik konularındaki gün geçtikçe artan kaygıları ile etkili soğuk zincir
yönetimi operasyonel verimliliğiniz, faaliyetleriniz, marka bütünlüğünüz ve dahası iş performansınız
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için hayati önem taşır. Bu çalışmamızda Süt ürünlerin Soğuk Zincir kapsamında uygulanılan süreçleri
inceleyeceğiz. Koruması ve taşınması hassasiyet isteyen ve temel besin zincirimizde vazgeçilemez
öneme sahip olan Süt ürünlerin taşınması ve depolanmasının önemi üzerinde duracağız.
Anahtar Kelimeler: Soğuk Zincir, Depolama, Dondurulmuş Gıda, Bozulabilir Ürünler
GİRİŞ
Cold chain is a physical process that manages / manages the supply chain logistics of certain specially
processed foods. Equipment and processes used to protect chilled and frozen foods are called cold
chains ” Cooling and freezing storage, which enters into low temperature application, is the most
effective and widespread preservation method used in many stages of food industry such as
production, storage, marketing and consumption. However, this preservation method ensures that
foodstuffs reach the consumer with minimum loss in quantity and quality.(Ekinci ve Yapar, 2004).
Breaking the Cold Chain in food products makes the products no longer a commercial value and
makes them waste products.The first concept that comes to mind in fast perishable food logistics is
the cold chain. It is necessary to maintain and maintain the heat levels necessary for the protection
of cold chain products in all transport, storage, handling and other logistics activities. Therefore, the
most important principle in the transportation and storage of such food products is that the cold
chain is not broken. (Erdal vd.,2010 )
1. Food Logistics and Supply Chain Management
The first concept that comes to mind in fast perishable food logistics is the cold chain. It is necessary
to maintain and maintain the heat levels necessary for the protection of cold chain products in all
transport, storage, handling and other logistics activities. Therefore, the most important principle in
the transportation and storage of such food products is that the cold chain is not broken.
Almost all food products have been described as perishable and decomposable products in the
literature. Accordingly, special conditions are needed in logistics processes such as storage and
transportation for food products. At the beginning of these conditions, temperature controlled
vehicles (refrigerated) are required for the transportation of such products. For storage, the store
must be a cold store.

Table: 1 Food Supply Chain Management Systems İmplementations and Future Research ( Food
supply chain management: systems, implementations, and future research Ray Zhong, Xun Xu, Lihui
Wang.)
Ürünün üretilmesinden itibaren hedef pazar ve müşteriye ulaştırılması aşamalarında gerek taşıma,
gerekse zincirin son halkası konumunda olan perakende satışta, soğuk zincirin korunmasında üretici
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ve perakende firmanın sorumluğu bulunmaktadır. Yapılan taşıma frigorifik sistemle donatılmış
araçlarla olmalıdır. Herhangi bir süreçte ürünün korunduğu ısının değişmesi ürünün bozulmasına ve
içerisinde zararlı mikroorganizmalar ve canlıların çoğalmasına neden olmaktadır.
During transport and storage, food products should be protected from microbial contaminants,
physical contaminants, chemical contaminants and allergens that may be at risk. In this sense, among
microbial infectious; viruses, microscopic parasites, and food poisoning bacteria from different
sources, while physical infectious agents include hair, nails, dirt, metal, glass, plastic, stones, leaves,
jewelry, dust, flies and bones. In chemical contaminants, cleaning chemicals, industrial production
chemicals, medical and agricultural chemicals and pesticide poisons take the first place. Finally, foods
that produce dangerous reactions with allergens are substances that cause an immune response to
external proteins. It is necessary to eliminate the possible interaction of food contaminants with
these and similar effects.( Erdal; 2011)
Proper production and harvesting is essential to protect food products and make them ready for
packaging. Food products damaged during production should be separated into waste and should
not be taken into packaging. According to the nature of the group of food products, the package
should be pre-cooled with open mouth (eg about 6-10 hours) after being placed in packages. Precooled products should be sealed in such a way that the bags of protective transparent tapes in
which they are located are not airtight; food products should be stored in the conditions required by
the family. Care must be taken that the package is never pierced. (Görçün;2009).
2. Determınatıon Of Food Products
A-INTERNAL FACTORS:






Changes in the pH of the product
Loss of moisture
Oxidation
Loss of food
Overuse of anti-microbial drugs

B-EXTERNAL FACTORS:



Microorganisms
Changes (Suddenly) in temperature in the warehouse or transport means occurs when
products come into contact with gases of organic origin (nitrogen, propane, butane, etc.).

2. Basic Rules in Food Transportation
Food products must be wrapped with parcel or case with transparent cover. The protective
transparent tapes (shilling) are pre-cooled and absorbed into the external environment by the gases
produced by the foodstuffs, in particular ethylene, solfidric acid, ammonium and its derivatives.
Smart packaging, also called active packaging; aims to produce and maintain high quality, close to
fresh, long shelf life, safe foods as a result of the effects of the atmosphere of the packaging or
packaging components and food or food products within the gas atmosphere of the packaging.
Food products damaged during production should be separated into waste and should not be taken
into packaging. According to the nature of the foodstuffs group, they should be pre-cooled (eg about
6-10 hours) with the mouth open. Pre-cooled products should be sealed in such a way that the bags
of the protective transparent tapes are sealed.
2.1 Packing Rules


The product should be whole,
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The product must be intact (those that become unsuitable for consumption by
decomposition and deterioration should not affect the product),
The product must be clean (free from visible foreign matter),
The product should be of color and shape specific to the variety,
The product should be in the specific taste and smell,
The product should not have ruptures or ruptures for fruits and vegetables,
There should be no sunburn on the product shell,
There shall be no damage to the shell or outer surface due to low temperature for the
product fruit and vegetables,

2.2 Loading of dairly products into vehicles
The product should be whole, The product must be intact (those that become unsuitable for
consumption by decomposition and deterioration should not affect the product), The product must
be clean (free from visible foreign matter), The product should be of color and shape specific to the
variety, The product should be in the specific taste and smell so that The product should not have
ruptures or ruptures for fruits and vegetables, There should be no sunburn on the product shell,
There shall be no damage to the shell or outer surface due to low temperature for the product fruit
and vegetables, The products which do not have the above mentioned features should never be
loaded into the vehicle and separated to the waste
3. Cold Chain Management Operations
If food is stored in an enclosed space, the stacking devices to be used must never be gasoline, diesel,
gas or diesel fuel. Otherwise, carbon dioxide will be emitted on the food products in the enclosed
area during the operation of the truck, consuming these products will be dangerous for being toxic.
The stacker used in this process should be battery powered due to international standards.
Since the degree of protection and storage of each product is different from each other in food
storage, it would be appropriate to make the products as uniform as possible. In other words,
product based storage should be provided and heat fixing should be done in the storage according to
the properties of the product.
Turkish Food Codex; “The process of storing raw, semi-finished and finished foodstuffs, additives, byproducts, food packages and materials in accordance with the technique in conditions that do not
impair their natural structure before they are put into consumption or processed” (Herrero,1998)
All processes and elements to be considered between transport and storage processes in milk and
milk products:







Business Environment
Business
Cleaning and Disinfection
Pest Control
Raw Material, Auxiliary Material, Additives
Water, Ice and Steam to be Used in the Workplace

3.1 Cold Chaın And Technıcal Issues






Technical Equipment
Storage and Removal of Liquid Waste Lines and Solid Wastes
Staff Hygiene
Packaging and Labeling
Lighting and Ventilation
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Transport and Storage
Education

Good hygiene practices in milk storage and cooling Storage and cooling of milk: Milk should be
cooled to 8 ° C if not collected within 2 hours after milking, below 8 ° C if collected daily, and below 6
° C if not collected daily. When transporting milk to processing and production facilities, it should be
ensured that its temperature does not exceed 10 ° C. (Erdal,211)
3.2 Milk Collection, Transport and Distribution
Collection, transport and distribution: Milk collection / transport should not be carried out by
persons at risk of transferring disease-causing microorganisms to milk. The milk collector / seller
must be adequately trained in the preservation of raw milk hygiene and wear clean clothing. Prior to
collection, the milk collector / carrier should check the milk of each producer to determine if there
are signs of milk spoilage or smell. Milk should be collected under hygienic conditions.(Tucker 1998).
Equipment used in collection, transportation and distribution: The equipment is easy to clean,
disinfect, resistant to corrosion and will not pose a danger to human health, and will not impair the
properties of the milk. Equipment (tankers, valves) should be cleaned (at least once a day) and
disinfected after each batch of shipments.
Milk tankers should not be used for any purpose other than milk transport. When transporting milk,
it should be ensured that the temperature does not exceed 10 ° C.( Atp Handbook,2017)
Periodic health checks of the drivers should be done. For the protection of raw milk, a collection plan
is made in such a way that the milk is delivered to the farm during the day. All tanks, vehicles and
equipment are cleaned and disinfected after each collection. The quantity and quality of milk to be
collected from the point is transferred to the planning unit by the field manager one day in advance.
This data is converted into a collection plan with a web-based go googlemaps harita map supported
program. With this plan, it is determined which type of vehicles will be collected by the next day, TL /
ton costs are determined during the planning and different planning alternatives are tested. Vehicles
are tracked 24/7 with GPS / GPRS based vehicle tracking systems. (Görçün,2017)
The drivers immediately notify the milk collection center and quantity via the voice response system.
Based on this information, the information about the time when the milk is collected by the software
(on the basis of point and quality) is immediately calculated and transferred to the company online.
At the stations where milk collection routines are agreed, fuel intake, tire change and other minor
repairs are carried out immediately.(Görçün 2017)
RESULT
Developments in the Cold Chain Management of Perishable Foods and the opportunities emerging in
global trade have increased in terms of hygiene and quality conditions for food products as well as
differences in product types and price levels based on the demands of consumers along with
competitive economic arrangements.
Food companies that build their supply chain on defined targets survive in today's conditions. The
information we receive from our companies that support the preparation of this article in the food
sector and who share documents can be reached to a point by evaluating the dimensions of Storage,
Transportation and Security in Cold Chain Management.
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Yılan Saçlı Medusa’nın Osmanlı Devleti ile İlişkisi

Türkçe Öğretmeni-Yazar Seher KEÇE TÜRKER

Özet
Dişi ifrit’ olarak adlandırılan Medusa için birbirinden farklı söylentiler, efsaneler bulunmaktadır. En
kabul göreni; Medusa o kadar güzel bir kadındır ki doğduğu andan itibaren tanrıçaların kıskançlığını
üzerinde toplar, tanrıları peşinden koşturur. En büyük kıskananı güzellik tanrıçası Athena (Eski Yunan
mitolojisinde Zekâ Tanrıçasıdır.) olur ve bu kıskançlık Medusa’nın sonunu getirir ve Gorgonlar
arasında tek ölümlü olur. Çalışmamda, Medusa’nın kısa olarak efsanesinden söz edilerek Osmanlı
Devleti ile olan ilgisi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gorgonlar, Medusa, Mitoloji, Osmanlı Devleti.
Medusa’s Relation with Ottoman Empire
Abstact
There are different rumors and legends for Medusa, who is called as female afreet. The most
acceptable legend is that Medusa is such a beautiful woman that she gathered on the jealousy of the
goddesses from the moment she was born, the gods run after her. Her greatest jealousy is Athena
(Goddess of Intelligence in Ancient Greek mythology), who is the goddess of beauty and this jealousy
brings the end of Medusa and then Medusa becomes the only mortal among the Gorgons. In this
study, the short story of Medusa and its relevance to the Ottoman Empire will be emphasized.
Key Words: Gorgons, Medusa, Mythology, Ottoman Empire.

GiRiŞ
İstanbullun görkemli tarihsel yapılarından bir de Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Bazilika
Sarnıcı’dır. Bizans imparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı,
suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar nedeniyle halk arasında ‘Yerebatan
Sarayı’ olarak isimlendirilmiştir.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sarnıç; yağmur suyu biriktirmeye yarayan su deposu anlamına
geliyor. Yerebatan Sarnıcı’nın İngilizce broşürlerde geçen ismi Basilica Cistern. Bazilika kelimesi
Romalılar zamanında önceleri adli ve ticari işlerin
yürütüldüğü zamanla kilise olarak kullanılmaya başlanmış
dikdörtgen planlı yapı tipidir.
Sarnıç uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre dikdörtgen
biçiminde bir alanı kaplayan, dev bir yapıdır. 52 basamaklı
taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9
metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Birbirine
4.80 metre aralıklarla dikilen bu sütunlar, her biri 28 sütun
içeren 12 sıra meydana getirirler. Sarnıcın tavan aralığı kemerler vasıtasıyla sütunlara aktarılmıştır.
Çoğunluğu daha eski yapılardan toplandığı anlaşılan ve çeşitli mermer cinslerinden yontulmuş
sütunların büyük bir kısmı tek parçadan bir kısmı da iki parçadan oluşmaktadır. Bu sütunların
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başlıkları yer yer farklı özellikler taşır. Bunlardan 98 adedi Corint üslubu yansıtırken bir bölümü de Dor
üslubunu yansıtmaktadır. Sarnıcın tuğladan örülmüş 4.80 metre kalınlığındaki duvarları ve tuğla
döşeli zemini Horasan harcından kalın bir tabakayla sıvanarak su geçmez hale getirilmiştir. Toplan
9,800 m2 alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100,000 ton su depolama kapasitesine sahiptir.
İstanbul’un en büyük kapalı sarnıcı, Yerebatan Sarayı olarak da bilinen su haznesi, Eminönü ilçesi
Sultanahmet’tedir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir 25Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı
olarak da anılır. Yapımında eski sütün başları ve tapınak sütunları kullanıldığı için gösterişlidir. Elli iki
basamaklı taş merdiveni indikten sonra üç yüz otuz altı sütunlu sarnıca varılır. Su deposunun içinde
yükselen sütunlar ve başlıkları halk tarafından Yerebatan Sarayı ismiyle anılmasını sağlamıştır. 140
metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde, alanı 9800 metrekaredir. Dört metre kalınlığında
tuğlalarla yapılmış, su yalıtımı için özel harçla sıvanmıştır. Her biri 9 metre yüksekliğinde olan
sütunlar, birbirine 4.80 metre aralıklarla dikilmiştir. Sütunlar, her sırasında 28 sütun olan 12 sıradan
oluşmaktadır.
Yerebatan Sarayı’nın su ihtiyacı, şehre 19 km uzaklıkta olan suyun kemerlerle sarnıca ulaştırılmasıyla
sağlanıyordu ve yaklaşık 100,000 ton su depolama kapasitesine sahiptir.
Osmanlılar İstanbul’u fethettikten sonra sarnıcı kısa bir süre Topkapı Sarayı’nın bahçelerini sulamak
için kullanır; fakat kullanacakları suyun sağlıklı olabilmesi için durgun değil akar vaziyette olması
gerektiğini düşündüklerinden kendi su tesislerini kurarlar, sarnıç da zamanla işlevini kaybeder ve
unutulur. Karanlıkta geçirdiği yüzlerce yılın ardından bugün, içinde şarkılar söylenen, çeşitli
faaliyetlere ev sahipliği yapan müzeye dönüşmüştür. Ayrıca; eğilip suya bakarsanız sarnıçta dolaşan
devasa balıklar görmeniz mümkün. Balıkların sarnıçta sadece aydınlatma lambalarının altında
toplanması dikkat çekici. Görevliden öğrendiğime göre balıkların çoğu aynalı sazanmış. Arada renk
olsun diye atılan turuncu ve siyah küçük balıklar da var. Gün ışığı görmedikleri için ışığa geliyorlarmış.
Aşırı iri aynalı sazanların yine gün ışığı görememekten kaynaklanan hormonsal bir bozuklukları olduğu
ve bu sebeple devasa hale geldiklerini de söylediler. Yalnız internette okuduğum bir yazıya göre de
ışık görmedikleri için tatları
Sarnıçta kuzeybatı köşesinde iki sütuna kaide oluşturması için kullanılan, ne amaçla getirildiği
bilinmeyen iki Medusa başı var. Bir rivayete göre yeraltı dünyasının dişi canavarları üç Gorgona’dan
biri olan Medusa, kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahiptir. Bu amaçla özel yerleri korumak
için konulduğu düşünülmektedir. Bir başka rivayet ise Medusa’nın Perseus’a olan aşkı sonucu saçları
yılan biçimine girerek, baktığı herkesi taşa çevirdiğidir. Bir yandan da, bu sütunları ekleyenler
Hristiyan olduğu için putperestliğe gönderme olmasın diye ters ve yan koydukları tahmin ediliyor.
MEDUSA’NIN HİKAYESİ
Mitoloji, insanlığın hayal gücü tarihidir. Olaylar hayali karakterlerle yoğurulur, tanrılar insansı
özelliklerle tasvir edilir, insan yaşantıları başka bir boyutta aktarılır. Bu nedenle bir efsane; kollara
ayrılır; farklı sonuçlar ortaya çıkar. Siz hangi koluna inanmak isterseniz efsane, ondan ibaret bir
hikâye halini alır: yani mitoloji yorumu çok yönlüdür; hayal gücünüzle orantılıdır ve bu yönüyle insanı
kendine çeker.
Medusa başını, İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nda son gördüğümde Medusa’nın gerçek olduğunu
düşündüm bir an ve Osmanlı’ya kâbus yaşatmaya kalktığını ve sonunda cezalandırıldığını hayal ettim.
Aynı zamanda güzel, akılı ve çarpıcı bir kadın olduğu gerçeği de var ortada. Medusa adı derinlemesine
incelendiğinde ‘Koruyucu, Yönetici, Kraliçe’ anlamını taşır.
25

Bazilika: İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen
biçiminde büyük kilise. Kral sarayı. Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma
mahkemesi. (Güncel Türkçe Sözlük )
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Yunan mitolojisindeki üç Gorgon’dan
en kötüsü ve tek ölümlü olanıdır.
Gorgo, kökü Yunan dilinde ‘korkunç,
berbat, dehşet verici’ anlamını içerir.
Yılan saçlı, keskin dişli, baktığı kişiyi
taşa çeviren bir canavar olarak
bilinen Medusa, öyle korkunçtur ki
antik dönemde büyük ve özel
yapıları korumak için kabartma ve
resimleri kullanılırken; Eski Bizans’ta da kılıç kabzalarına ve dairelerin sütunlarına işlenir, böylece
kötülüklerden koruyacağına dair inançlar gelişir. ‘Dişi ifrit’ şeklinde sıfatlandırılan Medusa adlı
mitolojik karakter için farklı söylentiler, efsaneler olmasıyla birlikte en kabul gören inanışa göre;
Medusa o kadar güzel bir kadındır ki doğduğu andan itibaren tanrıçaların kıskançlığını üzerinde
toplar, tanrıları peşinden koşturur. Buradan tahmin edileceği üzere bu güzelliğin en büyük kıskananı
güzellik tanrıçası Athena olurken, kıskançlığı Medusa’nın sonunu getiren en temel neden ve bu sona
zemin hazırlayandır.
Günümüzde ‘taş kesildim ’deyiminin kökeninin Yunan mitolojisine dayandığını söyleyenler bulunuyor.
Biz Türkler bir korku anında taş kesildim dediğimizde, bu korkuyu salanın yılan saçlı Medusa olduğunu
söyleyebiliriz.
Mitoloji Terimi Olarak Gorgonlar: Phorkos ile Keton’un üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler.
Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü
Medusa’ydı ve gorgon kardeşlerden tek ölümlü olandır. Bu yüzden insanların kahramanı Perseus
tarafından öldürülebilmiş. Perseus, Graeae’nin ona verdiği ayna ile Medusa’ya bakabilmiş ve böylece
kafası taşa dönüşmeden Medusa’nın başını kesmiştir. Bazı kaynaklar ise Hermes’in (Merkür) ona
verdiği orak ve Athena’nın verdiği ayna ya da kalkan ile onu öldürdüğünü söyler. Sağ taraftaki kanı
zehirli; buna karşılık sol tarafında panzehri vardır. Kafasını kestikten sonra Medusa’nın boynundan
denize sıçrayan iki damla kandan Chrisaor ve Pegasus doğmuştur, derler.
En çok ün saldığı bu canavar kızları Hesiodos Theogonia (Tanrıların Doğuşu) eserinde şöyle tanımlar:
Gorgo’ları da doğuran Keto’dur. Ünü büyük Okeanos’un ötesinde, Geceyle gündüzün sınırlarından
otururlar. Medusa ve kardeşlerinin korkunç yaratıklara dönüşmesinin sebebi Athena’nın lanetidir.
Medusa lanetten önce güzelliğiyle tanrıları kendine âşık eden bir kızdır. Bütün kadınların kıskandığı
Medusa, kendisini tanrılara adar ve zekâ tanrıçası Athena’ya ait bir tapınakta yaşar.
Poseidon, Medusa’nın güzelliğine karşı koyamaz ve bir gün Medusa’ya, zorla Athena’nın tapınağında
sahip olur. Athena’nın kendi tapınağında olan bu olayı öğrenmesi fazla uzun sürmez. Kendisini
aşağılanmış hisseden tanrıça derin bir kıskançlık ve sinirle Medusa’yı çok kötü bir şekilde
cezalandırmaya karar verir. Tanrıça Medusa’yı fal taşına benzeyen gözleri, ağzından dışarı sarkan dili,
kocaman dişleriyle pençeleri olan ve baktığında insanları taşa çeviren bir canavara dönüştürür.
Saçlarının her bir teli de bir yılana dönüşen Medusa’nın kardeşleri de bu cezadan nasibini alır.
Medusa’nın Ölümü: Zeus’la Akrisios’un kızı Danae’nin birlikteliğinden doğan Perseus’un elinden olur.
Perseus’un annesi Danae’ya sevdalanan kral Polydektes aşkına karşılık bulamaz. Perseus çok
geçmeden bu durumu fark eder ve annesinin yanından ayrılmamaya karar verir. Kahramanlığı ve
yiğitliği ile herkesin hayranlığını kazanmış olan Perseus’dan çekinen kral şiddete başvuramaz ve
Perseus’un oradan ayrılması için bir plan hazırlar. Perseus’a Oenomaus’un kızı Hippodameia’ya talip
olduğunu ve onu babasından istemek için diğer taliplerden daha fazla hediye götürmek zorunda
olduğunu söyler. Perseus ise mademki annemden vazgeçerek Hippodameia ile evlenmek istiyorsun,
sana istediğin hediyeyi sunacağıma söz veriyorum. Bu, Gorgon Medusa’nın kesik başı olsa bile der.
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Polydektes ise bu hediyenin bütün hediyelerden daha değerli
olacağını belirterek bunu kabul eder.
Perseus’un Kral Polydektes için Gorgon Medusa’nın kesik başını
hediye olarak getirmesi gerektiğini öğrenen Athena, Medusa’ya
duyduğu öfke ve düşmanlıkla Perseus’a yardım etmeye karar verir.
Perseus’a, Medusa’yı kız kardeşlerinden ayırt edebilmesi için önce
Üç Gorgon’un heykelinin bulunduğu Samos’daki Deikterion
şehrine gitmesini ve Medusa’yı bulduğunda onunla göz göze
gelmemesi gerektiğini tembihler. Bunun dışında Hermes’ten
Medusa’nın başını kesmek için tırpan ve Stygia Nymphalarından
(perilerinden) da kanatlı bir çift sandalet, kesik başı koyacağı sihirli
torbayı ve Hades’in sahip olduğu görünmezlik miğferini alır. Gereken her şeyi alan Perseus,
tanrıçanın söylediği yerde Medusa ve kardeşlerini bulur. Etrafta Medusa’nın bakışlarından taşa
dönmüş ve yağmurdan aşınmış bir yığın insan ve hayvanın arasından geçer ve Gorgonlar arasında
Medusa’yı kolayca bulur. Athena’nın tuttuğu zırha bakarak Medusa’nın bakışlarından etkilenmeyen
Perseus, yaratığın başını vücudundan ayırır. Medusa’dan fışkıran kanlardan kanatlı bir at olan Pegasos
(Pegasus) ile Savaşçı Khrysaor ortaya çıkar. Bunlar Medusa’nın deniz tanrısı olan Poseidon’dan olan
çocuklarıdır.
Perseus geri dönüş yolunda Titan Atlas’ın sarayına gelir. Ancak ona çok kötü davranıp sarayından
kovan Atlas gösterdiği düşmanlığın cezasını da ağır öder. Perseus torbasından çıkardığı Medusa’nın
kesik başını ona gösterir göstermez. Atlas Sarayı’yla beraber bir dağa dönüşür. Yoluna devam eden
Perseus çıplak olarak kayalara zincirlenmiş. Andromeda’yı da deniz canavarının elinden yine
Medusa’nın kesik başını kullanarak kurtarır.
Sonunda annesinin bulunduğu Seriphos’a gelen Perseus yokluğu sırasında kral Polydektes’in
Oenomaus’un kızıyla evlenmediğini ve bunun kendisine yapılan bir oyun olduğunu anlar. Bu sırada
annesi Danae kralın zorbalıklarından kaçıp kurtulmak için bir tapınakta saklanmıştır. Daha sonra
Perseus kral ve arkadaşlarının bulunduğu odaya girerek söz verdiği gibi Gorgon Medusa’nın başını
getirdiğini ve krala sunabileceğini söyler. Perseus odadakilerin alaylı bakışları arasında sihirli torbadan
çıkardığı kafayı göstererek herkesi taşa çevirir. Daha sonra ise Medusa’nın kesik başını Athena alarak
kalkanının ortasına koyar.
Medusa’nın Kanı: Anlatılanlara göre, büyük hekim Asklepios, Medusa’nın kanını tedavi için
kullanmaktaydı. Hekimliği babası Apollon ve Pelion Dağı’nda oturan Kentaurus (yarı at yarı insan)
Kheiron (Heiron)’dan öğrenen Asklepios, sadece hastaları iyileştirmekle kalmayıp Tanrıça Athena’nın
verdiği Medusa’nın kanıyla ölülere tekrar hayat bile verebiliyordu. Gorgonlardan Medusa’nın
vücudunun sağ tarafındaki damarlardan akan kan ölüleri diriltecek şifaya sahipken sol tarafındaki kan
ise insanları birkaç saniyede öldürebilecek kadar kuvvetli zehir içermekteydi. Canavarın
şifalı olan sağ tarafındaki kanla ölüleri dirilten Asklepios, Artemis’in boğularak ölen sevgilisi
Hippolytos’u canlandırmıştır. Medusa’dan sıçrayan kan damlaları Libya çöllerine düşer ve birer yılana
dönüşürler.
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Yerebatan Sarnıcı ve Medusa: Günümüzde Yerebatan Sarnıcı’nda Medusa’nın heykelleri vardır. Dev
mermer sütunlar, birkaç mermer sütün üzerinde Medusa’nın kabartma taş üzerine işlenmiş yüzü ve
saçları yılanlı hali ve buna benzer figürler… Yerebatan Sarnıcındaki iki Medusa başından biri ters diğeri
de yan olarak sütun kaidelerine yerleştirilmiştir. Sarnıcın içindeki bir sütun hakkındaki rivayetler ile
diğerlerinden ayrılır. Bu sütun, tavus gözü, sarkık dal ve gözyaşı kabartma ve oymalarıyla
şekillendirilmiş; Ağlayan Sütun olarak bilinir. Rivayete göre sarnıcın 38 yıl süren inşasında 7.000 köle
çalışmış yüzlercesi hayatını kaybetmiş ve işte bu sütun onların anısına dikilmiştir. Sütunların altında
kaide olarak duran ‘Medusa’ başları Yerebatan Sarnıcı’nı gizemli olmasını sağlar. İki sütunun altında
yer alan ve nereden getirildiği bilinmeyen bu eserler hakkında çok efsane bulunur. Bu efsanelerden
birinde, güzel bir kız olan Medusa’nın saçlarını âşık olduğu Perseus’tan kıskanan Athena yılana çevirir.
Medusa baktığı herkesi taşa dönüştürmeye başlar. Bunun üzerine Persesus Medusa’nın başını
keserek onun gücünü kendisine katar. Bu efsane Medüsa Başı’nın Bizans’ta kılıç kabzalarına ve sütun
kaidelerine bakanların taşa dönmemesi için ters olarak yerleştirilmesine neden olur.

MEDUSA’NIN OSMANLI İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
1456 yılında Fatih Sultan Mehmet’in huzuruna, Venedik’ten, İtalyan asıllı bir heyet gelir. Sultan’a
sunmak üzere, birçok değerli hediyeler vardır yanlarında. Araya hatırlı kişileri, elçileri aracı yaparak,
Fatih Sultan Mehmet ile ısrarla görüşme talep ederler. Padişah, gelen bu heyeti, onca rica ve minnete
rağmen huzuruna kabul etmez. Elçilerle görüşmesi için Vezir-i Azam’ı görevlendirir. Heyet, çaresiz,
Vezir-i Azam ile görüşür. Görüşmenin konusu: Sultanahmet’te bulunan Yerebatan Sarnıcı ve içinde
bulunan hazine ile ilgilidir ve konusu oldukça ilgi çekicidir.
Hazineden bahseden heyet, Vezir-i Azam’a hazinenin yerini söylemez.
Hazinenin yerini söylemek için şart öne sürerler: Hazinenin yerini, sadece
Padişah’a söyleyeceklerdir. Bunun için, tekrar Padişah’tan görüşme talebinde
bulunurlar. Vezir-i Azam, heyet ile aralarında geçen konuşmaları Padişah’a
aktarır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın siyasi dehası; bu işin içinde bir iş olabilir,
diyerek heyetten bir temsilci ile görüşmeyi kabul eder. Belirlenen tarihte,
seçilen temsilci, Fatih’in huzuruna çıkar ve şunları anlatır; Yerebatan Sarnıcı
diye bilinen mekânın içeresinde bir hazine vardır. Hazine denilen şey; altın,
gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan şeyler değildir. Hazine, özel
yapılmış bir lahit ve lahdin içindeki cesettir, der.
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Bu lahit ve içindeki ceset, Venedikli elçiye göre, hazine değerindedir. Cesedin ‘Medusa’ diye
adlandırılan efsanevî kişiye ait olduğu belirtilir. Bu ceset, mumyalanmış haldedir, Medusa, saçları
yılanbaşı ve yaratığı andıran şekildedir. Fatih Sultan Mehmet Han’dan talepleri; kendileri için
çok önemli olan bu lahdi ve içindeki cesedi, gelen bu heyete vermeleridir. Bu lahdin ve içindeki
cesedin kendilerine verilmesi karşılığında; Fatih Sultan Mehmet’e birçok şey önerdikleri ve Fatih
Sultan Mehmet’in bu önerilerin hiçbirini kabul etmediği bilinmektedir. Venedik’ten gelen bu heyetin
Hıristiyanlarla bir alakası yoktur, bu gizemli, tarikat tapınak şövalyelerinin devamı olan Gül ve Haç
örgütüne hizmet etmektedir.
Fetih Sultan Mehmet’ten sonra yaklaşık yüzyıl süreyle sarnıcın varlığı fark edilmemiş; ancak sepet
sarkıtarak balık tutan veya su çeken insanların varlığıyla keşfedilmiş. 19 km uzaklıktaki Belgrad
Ormanı civarından kemerlerle suyu gelen Yerebatan Sarnıcı’nın tam planının ilk kez 1. Dünya Savaşı
sırasında Alman bir arkeolog tarafından şişme bot gibi basit bir araç yardımıyla çıkarıldığı kaynaklarda
yazılıdır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu lahdin, çıkarılıp çıkarılmamasına izin verip vermediği sır olan bilgileri
üzerine Abdülhamid konuyu incelettirir. Abdülhamid Han’ın bu işle ilgilenerek takip etmesi, Medusa
ile ilgili olarak, tarihi yanlışların önüne geçilmesini sağlamıştır. Sultan’ın uzak görüşlülüğü sayesinde,
maksatlı olarak çarpıtılan bazı bilgilerin, doğru bir şekilde günümüze kadar ulaşması temin edilmiştir.
Sultan Abdülhamid Han’ın, gizemli olaylara, sırlı hikâyelere ilgisi vardır; Sherlock Holmes’in
hikâyelerini, İngilizce’den Osmanlıca’ya çevirttiği, okuduğu ve kütüphanesine koyduğu yine
Homeros’un, İlyada ve Odysseia isimli eserlerini de aynı şekilde çevirtip, okuduğu bilinmektedir.
Abdülhamid Han’ın, Medusa ile ilgilenmesinin sebebi, Sultan’a, bu konu ile ilgili olarak yine birkaç
elçinin geldiği, Vezirlerine, Yerebatan Sarnıcı’ndaki hazine ile ilgili bir şeyler fısıldadıkları, bu konuya
olan ilgisini arttırmıştır. Abdülhamid Han, Devlet-i Aliye’nin bunca işi arasında, bu konuyu da ihmal
etmemiş, görevlendirdiği birkaç kişi ile konunun araştırılmasını sağlamıştır. Medusa ile ilgili olarak
gelen heyetle, Sultan’ın vazife verdiği görevliler temasa geçmiş, edinilen bilgiler Padişah’a rapor
edilmiştir.
Araştırma neticesinde, gelen kişilerin İtalyan Mason Locası adına geldiklerini öğrenen Sultan
Abdülhamid Han, heyetin isteklerini geri çevirmiş. Heyetten aktarılan bilgiler doğrultusunda lahdi
çıkarmaya karar vermiş. Arada yine birçok olay olmuş. Abdülhamid Han’ın görevlendirdiği heyet,
’Medusa’ ile ilgili çalışmaya başlamış, ekibe Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nın en seçkin üyeleri eşlik etmiş.
Uzun uğraşlar sonucunda, Yerebatan Sarnıcı’nın bugün kapanan dehlizlerinin birinde söz konusu lahit
bulunmuş. Yerebatan Sarnıcı birçok dehlizlere sahiptir. Bir ucu Haliç’e, bir ucu Ayasofya’ya hatta
Binbirdirek Sarnıcı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Günümüze gelene kadar, dehlizlere duvarlar
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çekilmiş, ağızları kapatılmış, birçok sırrı örtülmüştür. Hatırlanacağı gibi yakın bir tarihte ‘Ayasofya’nın
Sırrı Ortaya Çıktı,’ diye büyük bir hengâme kopmuş ve bu olay medyada geniş yankı bulmuştu. Bu
dehlizlerden birine girilmiş ve çekimler yapılmıştı. Bir grup arkeolog ve bilim adamı eşliğinde yapılan
bu çalışmalar neticesinde, Ayasofya’nın 150-200 metre altındaki derinliklerde su kuyularının
bulunduğu, İngilizlerin İstanbul’u işgal ettikleri dönemde, İngiliz askerlerinin bu kuyulara girip
öldükleri anlaşılmıştır. Ölen askerlerin eşyaları da teşhir edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde,
dehlizlerin nerelere kadar gittiği, çalışmalar ne aşamada henüz bilmiyoruz. Acaba yapılan bu
çalışmaların Medusa’nın lahdi ile ilgisi var mı? Yine geçtiğimiz günlerde, İstanbul’un röntgeni
çekilmiştir. Bu çekimler neticesinde, bugünkü Çemberlitaş’ın alt kısımlarında, Yerebatan Sarnıcı gibi
bir yapının olduğu tespit edilmiştir. Sarnıcı korumak için üzerindeki bazı yerlerin kapatılacağı
söylenmektedir.
Sonuçta Abdülhamid Han’ın araştırmaları netice vermiş ve lahit bulunmuştur. Abdülhamid Han lahdi
bizzat yerinde görmüş, tonlarca ağırlıktaki bu lahdin kapağı indirilmiş, lahdin içinde görenleri dehşete
düşüren bir yaratık görülmüş. İnsan başına benzeyen, kıvrımlı kıvrımlı dev bir yılan gibi,
mumyalanmış, ancak bozulmaya başlamış bu yaratığı, orada bulunan çok az kişi görmüş ve onu
görenler hayretler içerisinde kalmış. Abdülhamid Han, bir fermanla, lahdin derhal korunmaya
alınmasını, görülen bu lahdin ve içindeki yaratığın kimseye anlatılmamasını emretmiş. Abdülhamid
Han, bu konuyla ilgili olarak, ne yapacaklarına dair istişare etmek için, derin ehl-i ulema ve gönül gözü
açık kişilerle gizli bir toplantı yapmış. Yapılan
bu toplantı neticesinde; ortaya birçok görüş
atılmasına rağmen, bir görüş ağırlık
kazanmış; lahit ve içindeki cesed, halkta
çeşitli fitnelere sebep olunmaması için
gizlenecektir.
Ancak Abdülhamid Hanın, bu konuyla alakalı
bir şüphesi vardır. Bu lahdi tekrar
saklarlarsa, lahdin sırrını bilen şer güçler,
ona büyük önem atfedenler, acaba lahdin
yerini tekrar öğrenebilirler mi?
Ertesi sabah ayrı bir heyetle konuyu istişare
eden Sultan Abdülhamid Han, yine zekice
bir karar vermiş; Lahit, gün ışığına
çıkarılacak; ancak içindeki cesetten söz
edilmeyecektir. Konu hakkında bilgi
edinmek için yurt dışından biyolog bilim
adamı getirilir. Cesedi gören bilim adamı,
dehşete düşer ve inceleme sonucunu
Abdülhamid Han’a sunar. Raporda şu
ibareler dikkat çekicidir; bu bozulmaya
başlamış olan, dev görünümlü, insan başına
benzeyen, yılan gibi kıvrılmış yaratık,
muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir
yılan veya dinozora benzeyen bir yaratık…
Bozulmaya başlamış olan bu mumya, insan
başını andırdığı için mi insan denmekteydi?
Acaba bu cesedi halk görseydi ne derdi?
Belki de ‘dev bir ejderha’ diye
adlandıracaktı. En ilginç olanı ise, o lahdin
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orada olduğunu ve lahdin sırrını bilen birilerinin asırlarca orada ayin yapmalarıdır. Fatih dönemi
Osmanlı arşivlerinde bir kayıtta belgeye rastlanmaktadır; bir çingene çocuğu, oyun oynarken
dehlizlerden birine girmiş, çıkamamış, cesedi gördükten sonra o da sırra vakıf olmuş, dışarı çıktıktan
sonra tüm İstanbul halkına: Ben Şahmeran’ı gördüm, demesiyle söylentinin yayılması olayın başka bir
yöne kaymasına neden olmuş.
Abdülhamid döneminde; tonlarca ağırlıktaki bu lahdi, devrin en güçlü hamal ve tulumbacıları,
urganlarla, bin bir güçlükle gün yüzüne çıkarmış; bugünkü Fatih Camii’nin avlusuna götürüp, halka
kısa süre teşhir etmişler. Sultan Abdülhamid Han’ın emriyle lahdin resmi çekilmiş ve devrin
gazetelerinde yayınlattırılmış. Lahdin yayınlandığı bu gazete, daha sonra bilinmeyen bir güç
tarafından o dönemde toplatılmış, geride kalan nüshaları ise örtbas edilip, farklı hikâyeler anlatılarak
konu özünden saptırılmış.
Fatih Camii’ndeki teşhirden sonra lahit oradan alınıp, Molla Fenari İsa Camii’nin yanında bulunan,
kraliçe mezarlarının yanında bir yere konulmuş, bundan sonra Lahit yok olmuş. Lahdin peşine birçok
yabancının düştüğü bilinmektedir.
Cesedi ve Lahdi isteyen örgüt Kendilerini Gül Haç örgütünün mirasçısı kabul eden İtalya’da ayrılıkçı bir
mason locasıdır. Locanın büyük üstadı zengin sanayici olan Alberto Francesco Agustin tarafından
Medusa’nın ele geçirilmesi amacıyla dönemin ünlü Türk masonlarından Bahattin Şakir
görevlendirilmiş. Bahattin Şakir Osmanlı Locasında 32 derecede masondur ve Abdülhamid
düşmanıdır. Şakir’in Almanya’nın Mainheim şehrinde yaşayan 2. kuşaktan torunu dedesinin aldığı
notlardan ve yazdığı bazı mektuplardan derleyerek ilettiği bilgiler olayı üzerindeki sır perdesini
aralamaktadır.Abdülhamid Han’ın akılcı planı sayesinde Şakir, amacına bir türlü ulaşamamış. Lahit
Molla Fenari camiinin avlusuna getirilince gece vakti Şakir’in adamları tarafından bölgenin zaptiye
komiserine rüşvet verilmek suretiyle çalınarak önce büyük adada Erzurumlu Aram Efendi isimli bir
başka masonun yazlık köşküne daha sonrada İstanbul’a ticaret amacı ile gelen bir İtalyan gemisi ile
İtalya’ya gönderilmiş. Muhtemelen lahit halen İtalya da faaliyet gösteren locanın elinde
bulunmaktadır. Abdülhamid’in cesedi incelettiği kişi ise Nobel tıp ve fizyoloji ödülü sahibi bakterioloji
biliminin kurucusu Ünlü Alman biyolog Roberth Kochtur. Koch, inceleme amacı ile cesetten parçalar
almış ve detaylı günlük tutmuş. Ölümünün ardından muhtemelen bu notlar ve ceset parçaları da
mason locasının eline geçmiştir. Bu hususta işaretler olmasına rağmen net bilgi yoktur. Bahattin
Şakir’in, Alberto Francesco Agustin’e ithafen lahdi çaldıktan hemen sonra kendi 26antetli kağıdıyla
İngilizce olarak yazdığı mektupta olayları açıkça ifade etmektedir. Mektubun orijinali halen torununda
bulunmaktadır. Mektupta şöyledir:
Yüce Üstad Hazretleri,
Tanrı biliyor ki önemli vazifemi yerine getirmek için bir senedir gece gündüz demeksizin çalıştım.
Nitekim saraydaki kızıl Abdülhamid’in nasıl bir melun olduğu hepinizce malumunuz diğer hadiselerde
de olduğu üzere bu hadisede de amacımızı engellemek adına elinden gelen çabayı sarf etmektedir.
Zira bu Melun Sultan teşkilatlarını kullanmak suretiyle her ne kadar bizi tam bir gaflete düşürmeyi
arzu etmişse de tam manası ile muvaffak olamamıştır. Tabutu gazetelerde boş şekilde teşhir ederek
hem ahalinin merakının abes olduğunu anlatmış hem de kendisini 27Bila teminat altına acüs
eylemiştir. Siz yüce ekselanslarını da tam manası ile çileden çıkartan bu cüret-i teşebbüsün ardından
gazetelerin tüm nüshalarını cem etmek ve bertaraf etmek için cemiyetimiz iki köşk baha altın
harcamıştır. En nihayetinde tabutun bulunduğu Molla Fenari Camii mıntıkasına bakan zaptiye

26

Antetli Kâğıt: Belge, ,sertifika kâğıdıdır. Antet, Fransızca’ da zarf ya da kâğıt üzerine basılmış başlık, isim vb. anlamına
gelir. Antetli kâğıdın alt ya da üst kısmında firma ya da kurumun unvan, adres, iletişim bilgileri önceden basılı olur.
27
Bila: Olmayarak, sahib olmıyan "...sız,...siz" manaları yerine kullanılan edattır. Kelimenin başına getirilerek menfi mana
hasıl olur.
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komiserine abad miktarda altın vererek 28acüs eyledik. Bir vapur yardımı ile gece vakti Erzurumlu
Aram Efendi’nin büyük adadaki yazlık köşkünün tenha bir kısmına 29derc eylemeye muktedir olduk.
Lakin tabutun içerisinde kutsal varlıktan ne bir iz ne bir nişan yoktur. Bu hususta size âcizane tavsiyem
melun sultanın Almanya’dan getirtip cemiyetimizin kutsal sırrını incelettiği Doktor Roberth Koch ile
görüşmeniz olacaktır. Tabutu İtalya’ya ne zaman nakil edeceğimizi bize telgrafla söyleyiniz lütfen.
Malumunuz üzere İstanbul’dan nakil yapacak Türk gemisi bulmak hayli zordur. Bu yüzden İtalya’dan
ticaret maksadı ile gelen gemilerle tabutu nakil etmek daha zahmetsiz olacaktır. Lakin bu gemilerde
öyle her istenildiği vakit İstanbul rıhtımlarında bulunamamaktadır. Bu sebeple gerekli nakil zamanını
bize bildirirken bu müddeti de dikkate almanızı arz ederim.
Aciz kulunuz Bahattin Şakir

Bahattin Şakir tıbbiye mektebini bitirmiş iyi derecede İngilizce Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça
bilen bir doktordu. Ayrıca ikinci meşrutiyet döneminde mebusluk yapmış, Türk Adli Tıp Kurumu’nun
kuruculuğunun yanı sıra Teşkilat-ı Mahsusa’nın da kurucu üyeleri arasında yer almıştır. İttihat ve
terakki üyesidir. Osmanlı Hükümeti tarafından 14 Mayıs 1915’te çıkarılan Tehcir Kanunu’nu uygulama
görevi Teşkilat-ı Mahsusa örgütüne verilmişti. Teşkilatın bölüm şefi Bahattin Şakir, 1910’daki Jön Türk
Kongresi’nde Ermeni tehcirini gündeme getiren kişiydi. Kanunun çıkmasından sonra tehciri planlayıp
uygulayan asıl kişi oldu.
Ancak birçok konuda sarayın tasvip etmediği örgütlenmelerin içerisinde bulunduğu için birkaç defa
tutuklanmış Mondros Mütarekesi’nden sonra ‘Nemrut Mustafa Divanı’ adıyla anılan mahkeme
tarafından gıyabında yargılanarak savaş çıkarmak ve Ermeni katliamı nedeniyle idama mahkûm edildi.
2 Kasım 1918’de Enver Paşa ve Talat Paşa ile birlikte bir Alman savaş gemisiyle Sivastopol üzerinden
Berlin’e kaçmıştır. Yine ünlü Türk Masonların’dan İbrahim Temo ve Abdülhamid’e devrildiğini bildiren
heyette yer alan dönme Emanuel Karasu’nun samimi dostu, aynı zamanda bağlı bulundukları mason
locasından da loca arkadaşıdır. 17 Nisan 1922 de bir suikast sonucu Berlin’de öldürülmüştür. Ancak
bu tarihe kadar zaman zaman bağlı bulunduğu locadan ve diğer masonlardan lahitle ve Medusa ile
ilgili bilgi almış bu bilgilere de notlarında kısa kısa yer vermiştir.

SONUÇ
Bu toprakların ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Efsanevi yaratık yılan saçlı
Medusa’nın mezarı Türkiye’deymiş. Merak edilenler:
- Bu yaratığı isteyen örgüt neye hizmet etmektedir?
-Dönemin Medyasına kimler müdahale ederek gazete nüshalarını ortadan kaldırtmıştır?
-Koca Lahit nereye kaybolmuştur ve şu anda nerededir?
-Yaratığı inceleyen bilim adamı Doktor Robert Koch kayıt tutmuş mu? Cesetten aldığı parça örneğini
saklamış mı?
-Mumyalanmış yaratık halen duruyor mu?
-Duruyorsa şu anda nerede, kimin elindedir?
-Medusa Planı neyin nesidir? İşin aslı nedir?
28
29

Acüs: Almak, kabzetmek. Gecenin sonu.
Derc etmek: Almak, toplamak.
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-Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgisi var mıdır?
Her şeye rağmen Yerebatan Sarnıcı’nın farklı havası, tarihi dokusu insanı etkisi altına almaya devam
ediyor.

KAYNAKÇA
Afacan, Aydın. Şiir ve Mitologya: Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Yunan ve Latin Mitologyası. İstanbul,
Doruk Yayımcılık, 2003.
Arthur Cotterell & Rachel Storm –Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü
Büyük Dünya Mitoloji Ansiklopedisi
hhttp://www.haber7.com/haber/20100726/Yerebatan-Sarnici-her-an-cokebilir.php
MEB – Mitoloji
Robert Graves – Yunan Mitleri
ttp://www.hurriyet.com.tr/pazar/12196331.asp)
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Türkiye’de Para Arzı Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÖRUÇ
Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü

Özet
Birçok ülkenin temel sorularının başında enflasyon ve yüksek faiz oranı gelmektedir. Hem devletler
hem de para otoriteleri bu ülkelerde enflasyon ve faizi düşürmek için yıllardır bir çaba sarf
etmektedirler. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Yüksek enflasyon ve faiz oranları yatırımları
azaltırken ülke ekonomisindeki çarkların dönmesini zorlaştırmakta, bundan dolayı istenilen büyüme
oranlarına ulaşılamamaktadır. Bu iki unsuru etkileyen bir başka değişken de para arzıdır. Bu çalışmada
temel amacı son dönemlerin tartışma konusu olan faiz mi enflasyonun nedeni yoksa enflasyon mu
faizin nedeni olduğuna yönelik ilişki sorgulaması para arzını da dikkate alınarak sorgulamaktır. Bu
doğrultuda 1990:01-2019:08 yılları arasında aylık veriler ile yapılan analizlere göre faiz oranı düzeyde
durağan iken para arzın ve fiyat endeksi düzeyde birim kök içermektedir. Bu yüzden VAR analizi
yapılırken para arzındaki değişim ve fiyat endeksindeki değişim kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
faiz oranında meydana gelen bir şok kendi üzerinde ve enflasyon üzerinde artışa neden olurken etkisi
uzun süre devam etmektedir. Enflasyonda yaşanan bir şok ise kendi üzerinde başlarda ciddi artışa yol
açarken bu etki daha sonra ortadan kalkmaktadır. Para arzında meydana gelen şok faizlerin
azalmasına neden olurken, enflasyonda sınırlı bir artışa yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Faiz Oranı, Para Arzı, VAR, Etki-Tepki Analizi
Relation between Money Supply, Inflation and Interest Rate in Turkey
Abstract
High Inflation and interest rates are basic problems for most countries. Bothe governments and
monetary authorities have tried to effort to decrease both inflation and interest rates for a long time
such as Turkey. High inflation and interest rates make hard to invest which leads to lower economic
activities that cause not to reach desired growth rate. Money supply is another variable that affects
both. The aim of this study that finding some answers which inflation is determined by interest rate
or interest rate is determined by inflation considering money supply. Monthly data set covers
1990:2019. According to unit root tests results, both price indexes and money supply has unit root in
level but interest rate does not. Therefore, growth rate of money supply and inflation rate are
employed in VAR process. According to VAR results, a positive shock on interest rate leads to go itself
and inflation dramatically and this effect continues for a long time. A shock on inflation causes high
inflation initially, but then this becomes small and disappears later. A shock on money growth causes
decreasing interest rate and increasing inflation a little bit.
Keywords: Inflation, Interest Rate, Money Supply, VAR, Impulse – Response Analysis
GİRİŞ
Son dönemlerde özellikle Türkiye’de tartışma konusu olan enflasyon mu faiz oranının nedeni yoksa
faiz oranı mı enflasyona neden oluyor sorusunun cevabı üzerinde çok sayıda görüş bildirilmiştir.
Ekonomik teorileri bu konu hakkındaki yaklaşımları farklı olmakla birlikte temelde bu iki değişken
arasında ciddi bir korelasyonu işaret etmektedirler. Fakat enflasyon ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi
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açıklarken para arzını dikkate almamak tahminlerin eksik olmasına neden olabilecek bir hatayı
gündeme getirmektedir. Çünkü özellikle Keynesyen iktisada göre para arzı hem faizi etkileyebilir hem
de enflasyonu etkileyebilir.
Uzunca bir dönem yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranının hakim olduğu Türkiye ekonomisinde 2001
krizi sonrasında uygulanan politikalar sayesinde bu oranlarda ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu
düşüşlerin yaşanmasında global ekonomik faktörlerde yardım etmiştir. Fakat 2009 global ekonomik
krizinden sonra yaşanan gelişmeler, 2016 yılında yaşanan darbe girişimi ve son dönemlerde Suriye
savaşının etkisiyle enflasyon ve faizlerde ciddi bir sıçrama yaşanmıştır. Bu son dönemdeki sıçramayı
analiz etmek ve neden sonuç etkilerini araştırmak bundan sonra bu değişkenlerin çok fazla
yükselmemesi veya düşürülmesi için uygulanacak politikalar için kaynak olacaktır.
Bu doğrultuda bu çalışmada aylık veriler kullanarak 1990-2019 dönemi incelenecektir. Bu çalışmanın
literatüre önemli katkısı ise enflasyon, faiz ilişkisini para arzı ile birlikte ele almak ve para arzında
meydana gelecek bir şokun enflasyon ve faiz oranı üzerindeki etkilerini incelemektir.
Çalışma teorik bölüm ile devam edecektir. Bir sonraki bölümde literatür taramasından oluşmaktadır.
Üçüncü bölümde uygulanacak ekonometrik yöntemler tanıtılacaktır. Son bölümde uygulama
sonuçları değerlendirilecektir. Çalışma sonuç bölümü ile bitecektir.
1. TEORİK YAKLAŞIMLAR
Son dönemde enflasyon ile faizin yüksek olmasının nedenleri hem ekonomistler hem de politikacılar
arasında sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Teorik yaklaşımlar enflasyon ve faiz oranlarının
nedenlerini farklı farklı ele almış ve dolayısıyla ulaştıkları sonuçlar ve ortaya çıkardıkları ekonomik
etkiler çeşitli olmaktadır. Klasik yaklaşım ilk olarak tanıtılacak olan teoridir. Daha sonra Keynesyen
yaklaşım ile bölüm devam edecektir. Sonrasında parasalcı yaklaşım ve yeni klasikler ile
keynesyenlerin görüşlerine değinilecektir.
1.1. Klasik Yaklaşım
Klasik ekonomistler ekonomiyi reel kesim ve parasal kesim olarak ikiye ayırmaktadır. Böyle bir ayrım
sonucu enflasyon ve faiz oranının nedenler birbirinden oldukça farklı olmaktadır. Öncelikle klasik
iktisatçıların enflasyon üzerine görüşlerine daha sonra faiz üzerine görüşleri değerlendirilecektir.
1.1.1. Enflasyon ve Para Arzı İlişkisi
Keynesyen iktisatçılara göre enflasyon ile para arzı arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi açıklamak
için Fisher Denklemini kullanırlar. Denklem 1’de Fisher’in ileri sürdüğü iddia matematiksel olarak yer
almaktadır. Fisher’e göre para arzı ile paranın dolanım hızının çarpımı reel gelir ile fiyatlar genel
düzeyinin çarpımına eşittir. Kısa dönemde paranın dolanım hızının sabit olduğunu ve ekonomi sürekli
tam istihdamda olduğu için reel gelirde değişme olmayacağından dolayı para arzında meydana gelen
bir artış aynı oranda enflasyona neden olacaktır. Yani Fisher denklemine göre para arzı ile enflasyon
arasında birebir bir ilişki vardır(Yıldırım vd. 2016: 131).
𝑀𝑥𝑉 = 𝑃𝑥𝑌

(1)

1.1.2 Faiz ve Para Arzı ilişkisi
Klasik iktisatçıların ekonomiyi iki kesime ayırdığını belirtmiştir. Bu iktisatçılar faiz oranının para
piyasasında değil reel piyasa belirlendiğini ve faizin tüketimden bugünden vazgeçmenin bir bedeli
olduğunu kabul etmektedirler. Bu yüzden para arzında bir değişiklik faiz oranlarını etkilememektedir.
Faiz oranı ödünç verilebilir fonlar piyasasında belirlendiğini iddia ederler. Fon arz edenler ile
(ekonomideki tasarruf miktarı) fon talep edenler (yatırım talebi) ekonomideki faiz oranını belirleyen
birimlerdir. Denge faiz oranında yatırım – tasarruf eşitliği sağlanır. Eğer yatırım talebi artar veya
tasarruflar azalırsa faiz oranı yükselir, aksi durumda faiz oranı düşecektir. O halde faiz oranı ile
566

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
enflasyon ve para arzı arasında herhangi bir ilişki yoktur. Klasik iktisatçıların bu savundukları ilişki
Keynesyen iktisatçılara göre tamamen değişmektedir(Yıldırım vd. 2016: 129-130).
1.2. Keynesyen Yaklaşım
Klasik iktisatçılar parasal faktörlerin reel değişkenler üzerinde etkisi olmadığını kabul etmelerine
rağmen Keynesyen iktisatçılar parasal faktörlerin ekonominin reel bölümünü etkileyebileceğini iddia
etmiştir. Para arzı hem enflasyon üzerinde etkili iken hem de faiz oranını etkilemektedir. Böyle bir
varsayım bu değişkenlerin ilişkiler ağını karmaşık hale getirirken, analiz etmenin önemli olduğunu
çünkü bu karmaşık ilişkinin ortaya koyulmadan doğru bir politika uygulanmayacağı aşikârdır.
1.2.1 Enflasyon ve Para Arzı İlişkisi
Keynesyen iktisatçılara göre enflasyonun kaynağı taleptir. Para arzı ile ilişkisi ise para arzını
arttırdığınızda tüketim ve yatırım harcamaları artacak bunun sonucunda talep artacaktır. Eğer arz
talepteki artışı karşılayamaz ise bu durumda ekonomide enflasyonist açık oluşacaktır. Bu talep
fazlalığı ekonomide fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden olacaktır. Para arzında bir artış
talep artışı ile enflasyona neden olacaktır. Enflasyon yükseldiğinde ise mevduat sahipleri daha fazla
faiz talep edecekleri için faiz oranlarının da yükselmesi gerekir (Yıldırım vd. 2016: 147).
1.2.2. Faiz ve Para Arzı ilişkisi
Keynesyen iktisatçılar faizlerin yatırımlar ve tasarruflar arasındaki ilişkiden değil para talebi ile para
arzı arasındaki ilişki belirlediğini kabul ederler. Çünkü Keynes’e göre insanlar işlem amaçlı, ihtiyati
amaçla para talebinin yanında spekülatif amaçla da para talep edeceğini savunmaktadırlar. Yani
insanlar faiz geliri elde etmek için ellerinde daha az bulunduracaklardır. Bu yüzden eğer para arzı
artarsa insanlar ellerindeki fazla miktardaki para ile tahvil talep edince tahvil fiyatları yükselecek ve
faizler düşecektir. O halde para arzı ile faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğunu iddia
etmektedirler(Yıldırım vd. 2016: 147).
1.3. Modern Yaklaşımlar
Modern yaklaşımlar da ilki parasalcı yaklaşımdır. Parasalcı yaklaşım miktar teorisini yeniden
yorumlamıştır. Yani para arasında bir azalış meydana geldiğinde fiyatlar da düşecektir(Acemoğlu vd,
2016:281). Ayrıca uzun dönemde para arzının enflasyonist etki ortaya çıkmaması için para arzının
belirli bir kurala bağlanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Phillips eğrisi uyarlamacı beklentilerle
açıklamışlar ve eğer para arzı kurala bağlanırsa ekonomik birimlerin beklentileri değişmeyeceği için
enflasyonist etki ortaya çıkarmayacaktır.(Bocutoğlu, 20113:198).
Faiz oranlarının etkisi ise şöyledir. Kredi piyasasından arz tarafında bir aksaklık meydana geldiğini
varsayalım. Bu durumda faizler yükselecek ve yatırımlar azalacaktır. Çünkü bu durumda yatırım talebi
fazlalığı ortaya çıkacaktır. Yatırım talebindeki fazlalık faiz oranlarını yukarıya doğru yönlendirecektir.
(Acemoğlu vd, 2016:229).
Yeni Klasik yaklaşımda ise ekonomik birimlerin tam bilgiye sahip oldukları ve bu bilgiyi en iyi şekilde
kullanarak optimal tahminler yaptığı temel varsayımına dayanmaktadır. Bu durumda para arzında
meydana gelecek bir artış ekonomik birimler tarafından bilindiği için reel ekonomiyi herhangi bir
şekilde etkilemez sadece fiyatlar yükselecektir. Sürpriz bir para arzı artışı geçici olarak GSYİH arttırsa
bile, tekrar tam istihdama dönecek ve sadece yükselen fiyat düzeyi olacaktır(Bocutoğlu, 20113:230242).
Yeni Keynesyen iktisatçılar ise Keynesyen yaklaşıma mikro temeller kazandırmayı hedeflemişlerdir.
Para arzındaki artışın piyasaları nasıl etkilediği ilgili piyasanın koşuluna bağlıdır. Eğer piyasa tam
rekabet piyasası ise para arzındaki artış sadece fiyatlar genel düzeyini yükseltecektir. Fakat para arzı
arttığında menü maliyeti gibi nedenlerden dolayı eksik rekabet söz konusu ise reel ücretlerde hafif bir
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artış gözlemlenecektir. Bu durumda reel GSYİH yükseliş gözlenecek ve Fisher ilişkisi geçerliliğini
kaybedecektir (Bocutoğlu, 20113:330-240).
Bu bölümde enflasyon para arzı ve para arzı ve faiz arasındaki ilişkiyi açıklayan teorilerin bakışları
kısaca anlatılmıştır. İki temel yaklaşımın biri faiz ile para arzı ve enflasyon arasında ilişkinin varlığını
kabul etmez iken diğer yaklaşımda para arzı ekonominin reel kesimini dolayısıyla hem faizi hem de
enflasyonu etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Bir sonraki bölüme bu konu hakkında yapılan
çalışmalar ve sonuçları yer alacaktır.
2. YAZIN TARAMASI
Para arzı, enflasyon ve faiz oranı arasında ilişkiyi açıklamaya çalışan yaklaşımları kısaca bir önceki
bolümde özetlemiştik. Literatürde bu konu çok araştırılmasına rağmen henüz bir konsensüs
sağlanamamıştır. Bu bölümde ise literatürde bu konuda yapılan çalışmalar ve elde ettikleri sonuçlara
yer verilecektir.
Kesbiç vd (2005) para arzı, enflasyon ve bütçe açığı arasındaki ilişkiyi 1989-2003 dönemini eşanlı
denklem sistemleri analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Bütçe açığının 1997’ye kadar parasal büyüme ile
karşılandığı dönemde enflasyonun nedeninin para arzı olduğunu tespit etmişlerdir. Çatalbaş (2007)
para arzı ile enflasyon ilişkisini 1991:01-2006:03 dönemini aylık veriler ile parametrik olmayan
yöntemlerle analiz etmiştir. Tüfe artarsa para arzının arttığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Fakat
1999.4, 2000.1, 2001.2 ve 2001.3 dönemleri için katsayıyı negatif bulmuştur. Onur (2008) 1980 -2005
dönemi için VAR analizi uygulamıştır. Türkiye’de faiz oranlarının enflasyonu etkilediği sonucuna
ulaşmıştır.
Altıntaş vd (2008) enflasyon, bütçe açığı ve para arzı arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarında
aylık veriler ile 1992:1-2006:12 dönemini incelemiştir. Sonuç olarak para arzı ile enflasyon arasında
hem uzun dönemli hem de kısa dönemli bir ilişkinin olduğuna yönelik bulgular elde etmiştir.Özmen ve
Koçak (2012) 1990-2011 dönemine ait çeyreklik veriler kullanarak bütçe açığı, enflasyon ve para arzı
arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Bütçe açığının düzeyde durağan olduğu için ARDL yaklaşımı
uygulamıştır. Sonuç olarak enflasyon ile para arzı arasında uzun dönemli bir ilişkini olduğuna dair
istatistiki kanıtlar elde etmişlerdir.
Korkmaz (2017) 1998:01-2015:04 döneminde enflasyonun kaynağını araştırdığı çalışmasına göre
vadeli mevduat oranı hem kısa dönemde hem de uzun dönemde faiz oranlarını etkilediğine yönelik
kanıtlar elde etmiştir. Ayrıca GSYİH uzun dönemde enflasyonu etkilerken kısa dönemde reel döviz
kuru enflasyonu etkilediği belirtmiştir. Taban ve Şengür (2016) çalışmaları 2003:02- 2014:12 aylık
veriler ile enflasyonun kaynağını analiz etmiştir. Faiz ile üretim maliyetlerinin TÜFE’yi etkilediğini
bulmuştur.
Faiz oranı ile enflasyon arasındaki ilişki üzerine yapılan bazı çalışmalar ve elde ettikleri sonuçlar ise
şöyledir. Nalbatoğlu (2006) enflasyon ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi 1990:1-2005:4 dönemi aylık
veriler ile analiz etmiştir. Nominal faizler ile enflasyon arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğunu
tespit etmiştir. Mercan (2013) çalışması enflasyon ile nominal faiz oranı arasındaki ilişkiyi aylık veriler
ile 1992 – 2013 dönemini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyonun faiz oranını pozitif yönlü
ilişki bulmuştur.
Doğan vd (2016) 2003:01-2015:02 dönemini ele aldıkları çalışmalarında birim kök testleri ve
eşbütünleşme analizi uygulamışlardır. Sonuç olarak enflasyonun faize neden olduğuna dair kanıtlar
elde edilmiştir. Torun ve Karanfil (2016) 1980-2013 döneminde enflasyon ile faiz oranı arasındaki
ilişkiyi ele almıştır. Ayrıca modele reel döviz kurunu ve GSYİH eklemiştir. Çalışmanın sonucuna göre
GSYİH ve faiz oranı enflasyonun nedenidir. GSYİH ile faiz oranı arasında çift yönlü nedensellik de
tespit edilmiştir. Akıncı ve Yılmaz (2016) faizin nedenlerini araştırdığı çalışmalarında enflasyon
açıklayıcı değişkendir. Cari denge, dış borç servisi, tasarruflar, para arzı, döviz kuru ve ekonomik
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büyümeyi kontrol değişken olarak kullanmışlardır. Tasarruflar hariç tüm değişkenlerin enflasyonu
etkilediğini bulmuşlardır.
Enflasyonun nedenleri, enflasyon faiz oranı arasındaki ilişki, para arzı ve enflasyon oranı analizleri
literatürde çok sayıda araştırmacı tarafından incelendiği bilinmektedir. Fakat bu çalışmanın ayırt edici
özelliği enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi incelerken par arzını da modele dahil etmesidir. Bir
sonraki bölümde kullanılan veri seti ekonometrik model tanıtılacaktır.
3. VERİ SETİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Çalışmanın temel amacı faiz mi enflasyonu enden oluyor enflasyon mu faize neden oluyor sorusuna
cevap aramaktır. Fakat bu soruya cevap verirken her iki değişkeni etkileyen faktör olan para arzını da
modele ekleyerek literatüre katkı yapılmıştır. Bu doğrultuşa çalışmada fiyat artışını temsil eden TÜFE
endeksi, para arzını temsil eden değişken m2 ve faiz oranları için ise bankalararası para piyasasında
gerçekleşen ortalama faiz oranı çalışmada kullanılmıştır. Bu seriler TCMB’nin internet sitesi olan
EVDS’den temin edilmiştir.
Seriler zaman boyutu içerdiğinden dolayı serilerin durağanlığı test edilecektir. Zaman serileri durağan
olmadığı durumda regresyona dahil edildiğinde aralarında uzun dönemli ilişki olmamasına rağmen
serin içerdiği zaman değişkeni etkileşimi ile aralarında uzun dönemli ilişki var olduğuna dair sonuçlar
verebilmektedir. Bu durumda t değerleri olması gerekenden büyük çıkar ve anlamsız bir ilişki anlamlı
olduğu şeklinde yorumlarda bulunulabilir. Bu duruma sahte regresyon denir (Enders, 2007; 198-). Bu
yüzden analizler Dickey ve Fuller (1979) literatüre sunulan ve daha sonra geliştirilen Genelleştirilmiş
(Augmented) Dickey Fuller (ADF) testi ile başlayacaktır.
Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF) denklem 1’te verilmiştir. Bu test birçok araştırmacı tarafında
tercih edilen bir testtir. Yalın model, sabit içeren model ve hem sabit hem de zaman trendi içeren
model olmak üzere üç farklı versiyonu vardır.
p

Δyt = α0 + γyt−1 + α2 T + ∑i=2 βi Δ yt−i + ut

(1)

Denklem 1’de yer alan model ADF testinin hem zaman trendi hem de sabit içeren modeldir. Eğer α2
sıfır kabul edilirse, sabit içeren model elde edilirken α2 ve α0 aynı anda sıfır kabul edildiğinde yalın
model tahmin edilir.
Uygulanacak ikinci birim kök testi ise Phillips-Perron ikilisi tarafında 1988 yılında geliştirilen ve en
fazla tercih edilen diğer bir test uygulanacaktır. Bu test ADF testinin hatalarının otokorelasyon veya
hareketli ortalamalar içermesi durumunda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Çünkü test istatistiği
hesaplanırken düzeltme yapılır.
Birim kök testlerinin sonucuna göre değişkenler düzeyde durağan ise tahmin aşamasına geçilecektir.
Eğer seriler düzeyde durağan değil ise bu durumda eşbütünleşme testi uygulanarak değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı araştırılacaktır. Bu ilişkinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi
ile yapılacaktır. Çünkü değişenken sayısı ikiden fazla olduğu durumlarda ve çalışmanın devamında
vektör otoregresif model (VAR) veya vektör hata düzeltme modeli (VECM) tahmin edilecekse
Johansen (1990) çalışmasında tanıttığı ve literatürde kendi ismi ile adlandırılan test uygulanmalıdır.
Değişkenler arasında eşbütünleşme var ise analizimize VAR ile devam edilecektir. Eğer
eşbütünleşmenin olmadığına dair istatistiki kanıtlar elde edilirse bu durumda modeli tahmin etmenin
bir anlamı kalmayacaktır.
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4. UYGULAMA SONUÇLARI
Önceki bölümde bu çalışmada kullanılacak ekonometrik modeller tanıtılmıştır. Serileri zaman boyutu
içerdiğinden dolayı uygulanacak ilk test birim kök testleridir. ADF ve PP testi sonuçları Tablo 1’de yer
almaktadır. Faiz oranı tüm ADF test versiyonlarında hesaplanan test istatistiğinin değeri tablo
değerinden daha küçük olduğu için faiz oranı düzeyde durağandır. Aynı sonuç faiz oranı için PP
testinde de elde edilmiştir. Faiz oranın birinci farkı birim kök testine tabi tutulduğunda da aynı
sonuçlar elde edilmiştir. Yani faiz serisinin birinci farkı da durağandır.
Para arzı değişkeni için aynı şeyleri söylemek doğru olmayacaktır. Para arzı serisi için tau değeri sabit
ve trend içermeyen yalın model için tahmin hesaplandığında pozitifi çıkmaktadır. Tablo değerleri
negatif olduğu için boş hipotez reddedilemez. Sadece sabit ve sabit ile trend içeren modelde
hesaplanan tau değeri negatif olmasına rağmen %10 seviyesine bile tablo değerinden büyük olduğu
için bu ADF test türlerinde de boş hipotez reddedilemez. Aynı yorumları PP testi içinde yapılabilir. Bu
yüzden para arzı serisi düzeyde durağan olmadığı sonucuna ulaşılır. Serinin birinci farkı alındığında ise
para arzı serisinin durağan olduğu sonucuna ulaşırız. Çünkü tüm tau değerleri tablo değerlerinden
küçüktür.
Tablo 1. ADF ve PP test Sonuçları
ADF Testi

Faiz
M1
TÜFE

NA
-2.26315**
1.974831
1.382474

C
-4.58889***
-2.32664
-2.28113

CveT
-6.66358***
-0.77295
-1.9846

PP Testi
NA
-4.57755***
8.738577
4.724908

C
-7.71956***
-2.26761
-1.04907

CveT
-10.8881***
-0.64595
-1.76631

D(FAİZ) -12.77***
-12.7526*** -12.7341*** -92.7092*** -94.175***
-93.6291***
D(M1)
-1.7457***
-3.07601*** -4.50886*** -24.9513*** -27.0062*** -30.2578***
D(TÜFE) -1.94033*** -3.72794*** -9.4185***
-8.12165*** -12.2673*** -13.9083***
* Katsayıların yanında yer alan *,** ve *** işaretleri sırası ile %10, %1 ve %5 seviyesinde serilerin
birim kök içerdiği boş hipotez reddedildiğini temsil etmektedir.
TÜFE serisinde düzeyde yalın modelde hesaplanan tau değeri pozitif olduğu için boş hipotez
reddedilemez. Diğer iki farklı versiyon için tau değeri negatif olmasına rağmen tablo değerinden
büyüktür. Bu yüzden TÜFE seride düzeyde durağan değildir. Bu sonuç PP testi tarafından da
doğrulanmaktadır. Para arzı serisinde olduğu gibi TÜFE serininde birinci farkı alındığında hem ADF
testi hem de PP testinin tüm versiyonlarında birinci farkın birim kök içerdiği hipotez reddedilir çünkü
tüm değerler %1 anlamlılık seviyesinde tau değerinden oldukça küçüktür.
Değişkenler birim kök içerdiği için uzun dönemli ilişkinin varlığı sorgulanacaktır. Bunun için Johansen
eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 2’de yer verilmiştir. İz istatistiği sonuçları ve kritik değeri tabloda
yer almaktadır. İlk hipotez hiç eşbütünleşme olmadığı veya birden fazla eşbütünleşme olduğu
hipotezdir. Johansen prosedürüne göre hesaplanan iz istatistiği kritik değerden daha yüksek olduğu
için boş hipotez reddedilir.
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Tablo 2. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Hipotez

İz
İstatistiği

Kritik
Değer

Eşbütünleşme yok

98.13771

29.79707

En Çok Bir Eşbütünleşme Var

32.80219

15.49471

En Çok İki Eşbütünleşme Var

2.902883

3.841466

Bir sonraki aşamada en az bir eşbütünleşme vektör olduğu boş hipotezine karşın birden fazla
eşbütünleşme vektörü olduğuna dairdir. Bir önceki aşamada olduğu gibi hesaplanan değer kritik
değerden büyük olduğu için boş hipotez tekrar reddedilir. Son aşamada ise en çok iki eşbütünleşme
vektörünün olduğuna karşın ikiden fazla eşbütünleşme vektörü olduğu test edilecektir. Hesaplanan iz
değeri kritik değerden küçük olduğu için boş hipotez reddedilemez bu yüzden değişkenler arasında en
çok iki eşbütünleşme vektörü olduğunu kabul ederiz. Yani değişkenler uzun dönemde birlikte hareket
etmektedir.
Grafik 1’de etki tepki sonuçları yer almaktadır. TÜFE serisi ve para arzı serisinin düzeyde birim kök
içerdiği için Var analizinde bu iki değişkenindeki değişme ile tahmin yapılmıştır. Dolayısıyla TÜFE’deki
değişme enflasyon para arzındaki değişme ise para artış miktarını temsil etmektedir. Faizde meydana
gelen bir standart hatalık şok kendi üzerinde ciddi bir artış yaratmaktadır. Bu şok 10 dönem gibi uzun
bir müddet yüksek seyretmiş ve kalıcılık etkisi azalma eğiliminde olmasına rağmen ciddi bir etki
bırakmaktadır. Para arzında meydana gelen bir şok faizde ciddi bir azalış yaşanmış ve bu etki zamanla
sıfıra yaklaşmış ve kalıcı bir etki olmadığı görülmektedir.
Enflasyonda meydana gelen pozitif bir şok faizde artış etkisi ortaya çıkarmasına rağmen en az faizde
etki yaratan değişkendir. Enflasyonda yaşanan şokun etkisi çok kısa bir sürede ortadan
kaybolmaktadır. Faiz oranında meydana gelen bir birimlik şok başlangıçta bir etki ortaya çıkarmasa
bile daha sonra çok sınırlı bir yükseliş etkisi yaratsa da bu etki daha sonra azalarak ortadan
kaybolmuştur.
Para arzında meydana gelen bir şok kendi üzerinde artışa neden olsa bile bu artışın oldukça sınırlı
olduğu görülmektedir. Bir sonraki dönem azalış etkisi ortaya çıkmasına rağmen üçüncü dönemde
tekrar pozitif olmuş daha sonra etki ortadan kaybolmuştur. Para arzında meydana gelen bir şok
enflasyon üzerinde neredeyse hiç etki ortaya çıkmamıştır.
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Grafik 1. Etki tepki Fonksiyonları
Bir Birim Standard HatalıkŞoka Tepkiler
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Faizde meydana gelen bir şok enflasyon üzerinde artışa neden olmuştur. Artış ikinci döneme kadar
devam ettikten sonra azalışa geçmesine rağmen on dönem boyunca kalıcı bir etki olduğu
görülmektedir. Para arzında bir şok enflasyonda iki dönem neredeyse hiç etki yaratmazken daha
sonra biraz azalış olmasına rağmen bu etki kısa sürede kaybolmuştur. Enflasyonun kendi üzerinde
artış yaratmış bu etki oldukça kısa bir sürede bu etki ortadan kaybolmuştur.
Sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse diğer iki değişken faiz üzerinde neredeyse aynı miktarda
etkilemektedir. Para arzı üzerinde faizin etkisi varken enflasyonun hiçbir etkisi yoktur. Faiz ise ikinci
dönemden sonra sınırlı bir şekilde etkilemiştir. Faiz enflasyonu ciddi bir şekilde etkilerken para arzı
etkisi ise sınırlıdır. Bu etkinin sınırlı olması 2001 yılından sonra hazinenin merkez banaksından kısa
vadeli borç alınmasının kanunen yasaklanması sonucu ortaya çıkmasına neden olabileceğini söylemek
yanlış olmayacaktır.
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Uygunluk testleri (Robustness)
VAR yöntemi ile tahmin edilen parametrelerine güvenebilmek için birkaç uygunluk testinin sonuçları
rapor edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma için iki uygunluk testi sonuçlarına yer verilmiştir. İlki ters
polinominal köklerin mutlak değer olarak bire eşit veya birden küçük olması gerektiği için bu kökler
birim çember üzerinde gösterilecektir. Eğer polinominal ters kökler birden büyük ise oluşturduğumuz
VAR serisi uzun dönemde yakınsamak yerine ıraksayacaktır ve bu model aslında dengeye ulaşmadığı
için politika önerilerinde bulunmak yanlış olacaktır. İkinci uygunluk testi ise VAR modelinin hata
terimlerinin otokrelasyon içermediğini gösteren LM testidir.
Grafik 2. AR Yapısının Karakteristik Polinominal Ters Kökleri
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* Şekilde ters kökler birim çember üzerinde gösterilmiştir. X ekseninin altı sanal kökleri temsil eder.

Grafik 2’de AR yapısının polinominal ters kökleri birim çember üzerinde gösterilmiştir. Sistem içinde
yer alan altı adet ters kök birden küçük olduğu için tahmin edilen VAR sistemi uzun dönemde
dengeye yakınsamaktadır. Bu yüzden etki-tepki sonuçlarına güvenilebilir.
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Tablo 3. LM testi Sonuçları
Gecikme Sayısı

LM-Test Değeri

Olasılık

1

12.03527

0.2113

2

13.85624

0.1275

3

8.539538

0.4808

4

7.663299

0.5684

Bir sonraki uygunluk testi Tablo 3’de rapor edilmiştir. Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere dört
gecikmeye kadar otokorelasyon kontrol edilmiştir. LM testinin boş hipotezi h gecikme sayısında
otokorelasyon olmadığı yönündedir. Birinci gecikme için olasılık değeri 0.05’den büyük olduğu için
boş hipotez reddedilemez ve birinci gecikme alındığında hata terimleri arasında ardışık bağımlılık
yoktur kararı verilir. Diğer gecikme sayışlarında da benzer sonuçlar çıktığı için genel itibariyle
dördüncü gecikmeye kadar her gecikmede hata terimleri arasında ardışık bağımlılık olmadığı
sonucuna ulaşılır.
Sonuç
Türkiye’de enflasyon mu faizin nedeni faiz mi enflasyonun nedeni olduğu hususunda ciddi tartışmalar
yaşanmış ve ülke gündemini uzun bir süre meşgul eden bir konu olmuştur. Enflasyon faizin nedeni ise
faiz düşmeden enflasyon düşmeyecektir. Tersi durumda ise faizin düşmesi için enflasyonun düşmesi
gerekmektedir. Bu iki değişkeni hem teoride hem de pratikte etkileyen değişken ise para arzıdır. Bu
çalışmada enflasyon faiz oranı ilişkisi açıklanmaya çalışılırken modelde para arzı da eklenmiştir.
1990:01-2019:08 dönemine ait aylık verilerle analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkısıdır.
Çünkü bu üç değişkeni içeren sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır.
Enflasyonun faiz oranı üzerinde etkisi olduğu faiz oranında enflasyon üzerinde etkisinin olduğu
söylemek yanlış olmayacaktır. Para arzının sadece faiz oranı üzerinde etkisi vardır. Para arzının
enflasyon üzerinde etkisi hiç yok denecek kadar az olduğu ve bu etkinin çok çabuk ortadan
kaybolduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç oldukça çarpıcıdır. Bunun temel nedeninin 2001 yılından sonra
hazinenin merkez banaksından nakit avans kullanılmasının yasaklanmasıdır. Ayrıca hem enflasyon
faizi hem de faizin enflasyonu etkilediği sonucuna ulaşıldığına göre bu iki değişkenin birlikte azalması
ile kalıcı bir düşüş sağlanabilecektir. Hem maliye politikasının hem de para politikasının her iki
değişkeni düşürecek şekilde eşanlı uygulanması hem faizin hem de enflasyonun kısa sürede
düşmesine neden olacaktır.
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Sosyal Medya Bağımlılığına Yönelik Araştırmaların Analizi
Dr. Ufuk ÜNLÜ

Özet
İnternet bağımlılığının bir türü olarak sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyanın aşırı kullanımına bağlı
olarak gelişen psikolojik bir sorundur. Son yıllarda birçok kişinin kimi hallerde farkında olmadan
yaşadığı bu sorun, yediden yetmişe dünya üzerinde yaşayan tüm insanları ilgilendiren ve hayatın her
alanını etkileyen bir bağımlılık türü haline gelmiştir. Gündelik yaşamda insanların elinden düşmeyen
telefonların yarattığı olumsuzluklar, sosyal medya bağımlılığının ciddiyetini ortaya koymaktadır. Bu
mecraların az sayıdaki olumlu yönleri, sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesiyle ortadan
kaybolmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı genel olarak aile ve iş hayatını etkilemekte, insanları
gerçeklikten kopararak yalnızlığa sürüklemekte ve ruhsal tüketimi artırarak sanal kimlikler oluşmasına
imkân vermektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın sadece bir yönü ve belirlenmiş bir
örneklemi analiz etmekten başka, yapılmış birçok çalışmadan elde edilen sonuçların sınıflandırılması
ve derlenmesi suretiyle, sosyal medya bağımlılığına ilişkin genel geçer kanaatlere yer vermektir.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Mobil Telefon, Bilgisayar.
Analysıs of Research on Social Media Addiction
Abstract
Social media addiction as a type of internet addiction, social media addiction is a psychological
problem that develops due to excessive use of social media. This problem, which many people have
experienced in recent years without realizing it, has become a kind of addiction that concerns all
people living in the world from seven to seventy, and that affects every aspect of life. The negative
effects of telephones that do not fall from the hands of people in everyday life reveal the seriousness
of social media addiction. A small number of positive aspects of these media are disappearing by the
transformation of social media use into addiction. Social media addiction affects family and business
life in general, detaches people from reality, leads them to loneliness and increases mental
consumption and allows virtual identities to be created. The aim of this study is not only to analyze
one aspect of social media and a set of examples, but also to provide a general overview of social
media dependence by classifying and collecting the results of many studies.
Key words: Internet, Social Media, Social Media Addiction, Mobile Phone, Computer.
GİRİŞ
1990’lardan itibaren kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, sonraki yıllarda internetin de yaşamın tüm
alanlarında nüfuz etmesine neden olmuştur. İnternetten sohbet, oyun oynama, video izleme gibi
sanal aktivitelerin yanısıra, ders kaydı yapılması, vergi dairesi ve bankacılık işlemleri gibi fiziken
yapılan tüm faaliyetler artık internetten yapılır hale gelmiştir.
İnternetin sunduğu bu imkânlara son yıllarda sosyal medya mecralarının ve kullanımının artışı ile yeni
bir alan eklenmiştir. Artık sosyal medyayı kullanmayan sayısı neredeyse yok denecek kadar az hale
gelmiş ve bağımlılık yaratan bu durum, insan ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. Günümüzde
insanlar uzun saatlerini sosyal medyada geçirmekte ve mobil telefonlar sayesinde sosyal medya
adresleri her an elimizin altında bulunur duruma gelmiştir. Sosyal medyanın sık kullanımı ile oluşan
bağımlılık bireyler arasında yaş farketmeksizin karşılaşılan ve olağan karşılanan bir faaliyet olarak
karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda sosyal medya bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalarda artış
görülmekte ancak bu denli aktif kullanılan bir eylemin incelenmesi noktasında yeterli çalışma
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bulunmadığı tartışmaları da yaşanmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı çalışmalarından elde edilen
sonuçların gruplandırılarak incelenmesi kapsamında hazırlanan çalışmamız, okuyuculara bu alanda
yapılan çalışmaları bir arada kategorize edilmiş ve toplu bir halde inceleme fırsatı sunmaktadır.
1. SOSYAL MEDYA KAVRAMI
Teknolojik gelişmeler ve medyanın hızlı dönüşümü sonucunda oluşan sosyal medya kavramının ilk kez
San Fransisco merkezli Guidewire Group’un kurucularından Chris Shipley tarafından kullanıldığı
tahmin edilmektedir. Bu kavram sosyal medyanın çevrimiçi olarak iletişim ve bilgiyi mümkün kılan,
katılım ve işbirliğini destekleyen tüm araçları kapsadığını belirterek geniş bir kapsamda ele alınmıştır
(Dewson, Houghton ve Patten, 2008).
Web 2.0, sosyal medyanın ortaya çıkması ve mevcut şeklini almasının yolunu açmıştır. Özellikle yeni
nesil internet olarak adlandırabileceğimiz Web 2.0’ın geliştirilmesiyle internet çok farklı boyutlar
kazanmıştır. Web’in eski versiyonlarında internet daha statik yapıdayken, Web 2.0 ile daha dinamik
bir yapıya kavuşmuştur. Kullanıcılar, daha etkin duruma gelirken, içerik tüketmenin ötesinde üreten
bir konuma yerleşmişlerdir (Aytekin, 2012: 102). Kullanıcıların bu yeni yapısı sosyal medya kavramını
ortaya çıkmıştır.
Sosyal medya kolay ulaşılabilen iletişim teknolojisi ve bireyin başkalarını etkilemesini sağlayan
sosyalleşmek için kullanılan bir teknik olarak değerlendirilmektedir (Kara ve Özgen, 2012). Khan,
Swarve ve Lee sosyal medyayı bilgi, fikir ve çıkarları paylaşma fırsatı sunarak kullanıcılar arasındaki
etkileşimi kolaylaştıran web siteleri ve çevrimiçi araçlar olarak açıklar (Khan, Swarve ve Lee, 2014).
Başka bir tanımlamaya göre sosyal medya, kullanıcıları tek yönlü bilgi paylaşımından, karşılıklı
etkileşim ortamına taşıyan, eş zamanlı ve çok yönlü paylaşımlara imkân kılan teknolojik bir medya
sistemidir (Özutku ve diğerleri, 2014: 29). Boyd ve Ellison’a göre sosyal medya, insanların kendi kişisel
profillerini ve arkadaş listelerini oluşturma, diğer insanlarla etkileşim kurma ve ortak ilgi alanlarına
yönelik paylaşımlarda bulunma gibi imkânları veren ortamlardır (Boyd ve Ellison, 2007).
Sosyal medyanın özellikleri genel olarak Mayfield tarafından beş başlık altında kategorize edilmiştir
(Mayfield, 2008: 5);
Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili olan her bir kullanıcıdan geri bildirim
alır.
Açıklık: En çok sosyal medya servisleri geribildirime ve katılımcılara açıktır. Bu servisler oylama,
yorum ve bilgi paylaşımı gibi konularda cesaret aşılarlar. Bunlar çok nadir ulaşıma yönelik engeller
koyarlar.
Konuşma: Geleneksel medya yayına ilişkin iken (içerik aktarımı ya da dinleyiciye bilgi ulaşımı), sosyal
medya iki yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından daha iyidir.
Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin verir. Topluluklar da böylece
sevdikleri fotoğraf, politik değerler, favori TV şovları gibi ilgili oldukları şeyleri paylaşırlar.
Bağlantılılık: Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı işler gerçekleştirir; diğer siteler, araştırmalar ve
insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda link verilmesine olanak tanır.
Günümüzde en önemli faaliyetler sosyal medya platformları üzerinden yürümektedir. Sosyal ağ
siteleri sadece arkadaşlıkların kurulduğu bir sohbet alanı olmanın ötesinde, eğitim, sanat, eğlence,
pazarlama ve e-ticaret gibi birçok faaliyetin yürütüldüğü bir dünya haline gelmiştir. Bu nedenle sosyal
medya platformları insanların hayatlarının bütün boyutlarını birbirine bağlayan yaşam ortamlarıdır
(Castells, 2013: 200). Sosyal medya kullanımı özellikle akıllı telefonlar ve 4,5G / Wi-fi ağları ile daha
popüler hale gelmiştir. Akıllı telefonlar sayesinde kişi istediği zaman istediği yerde sosyal medya
hesabına erişim sağlayabilmesi sosyal medyayı gündelik hayatın bir rutini haline getirmektedir. “We
are social” tarafından hazırlanan 2018 yılı istatistiklerine göre dünya nüfusunun yüzde 53’ü olan 4
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milyar 200 bin kişi internet kullanmakta ve soysal medya sitelerini kullanan kişi sayısı ise 3 milyar 200
bin civarındadır. Bu da gösteriyor ki dünya nüfusunun yüzde 42’si sosyal medya kullanıcısı
konumundadır (Çakır, 2018: 3-4)
Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması
vb. özellikleriyle bireylerarası iletişim açısından en etkili ortamlardan biri olarak kendini
göstermektedir. İnsanlar sosyal medyada günlük düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine
tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler. Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli
fotoğraflar, videolar, paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve hatta bulabilmekte neredeyse gerçek
dünyayı sanal ortamda yaşayabilmektedirler (Aydın, 2016: 374). Kişiler özellikle başka kişilerle
iletişime girebilmek, kendilerini özgürce ifade edebilmek, eski tanıdıklarına ulaşabilmek ve iletişime
girebilmek gibi nedenlerle sosyal paylaşım sitelerinde yer almaktadırlar (Kuss ve Griffiths, 2011).
Sosyal medya kullanım amaçları itibariyle bireylere farklı olanaklar sunar. Bu olanakları kullanma
isteği bireylerin yoksunlukları ile ilgili olabilmektedir. Bu noktada bazı bireyler sosyal medyayı
sosyalleştikleri, fikirlerini beyan ettikleri, takdir edilmek istedikleri bir alan olarak kullanırken, bazı
bireyler ise sosyalleşmekten kaçtıkları ve daha çok izleyici konumunda bulundukları bir gözetim aracı
olarak kullanmaktadır (Bostancı, 2015: 55).
2. SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI
Bağımlılık kavramı bir maddeye, bir kişiye ya da nesneye aşırı düşkün olma hali, önlenemez istek
olarak tanımlanmaktadır (Uzbay, 2009: 5). Tanımdan anlaşılacağı üzere bağımlılık oldukça geniş
kapsamlı bir ifadedir.
Bu anlamda sosyal medya bağımlılığı, alan yazında rapor edilmiş tıpkı diğer bağımlılık türleri gibi
(oyun bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, internet bağımlılığı) bir
psikolojik sorun olarak yerini almaktadır. Sosyal medyanın bir internet uygulaması olduğu ve yine
internet üzerinden erişildiği düşünüldüğünde, internet bağımlılığından ayrı düşünülemeyeceği açıktır
(Ünal, 2015: 73). Bu kapsamda internet bağımlılığı, internetin zihni çok fazla meşgul etmesi, internet
kullanmadan geçen zamanın değersizleşmesi, bağımlılıkla ilgili doyumu sağlayabilmek için gittikçe
artan oranda internet kullanımı, planlanan zamandan fazla internetle uğraşmak, internet yokluğunda
sinirlenmek, gerginleşmek ve interneti çok fazla kullanmak iş hayatına, sosyal hayata ve aile hayatına
olumsuz etkilere neden olabileceği şeklinde ifade edilmektedir (Young, 1996: 237).
İnternet bağımlılığının bir türü olarak sosyal medya bağımlılığı, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal
süreçler ile gelişerek kişinin hayatındaki özel, iş/akademik, sosyal alan gibi günlük yaşamının pek çok
alanında meşguliyet, duygu durum düzenleme, tekrarlama ve çatışma gibi problemlere yol açan
psikolojik bir sorundur (Ünal, 2015: 93). Turel ve Serenko, sosyal medya kullanım davranışının
kontrolden çıkmasını 3 farklı modelle açıklamışlardır: Bilişsel davranışçı model, sosyal ilişkilerdeki
yoksunluğun da etkisiyle gelişen uyumsuz bilişlerin obsesif kullanıma neden olabileceğini söyler.
Sosyal beceri modeli, kendini sunma becerileri eksik olan kişilerin yüz yüze iletişimden ziyade, sanal
iletişimi tercih etme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu, bu şekilde kendini daha rahat hisseden
bireyin, obsesif kullanımının artacağını vurgular. Son olarak, soysa-kognitif model ise, bireyin sosyal
medya platformlarından elde ettiği çıktıları (yalnızlığının giderilmesi gibi) tekrar elde edebilmek için
kullanımını devam ettirdiğini ve bu şekilde kullanımın kontrolden çıkabileceği görüşüne dayanır (Turel
ve Serenko, 2012).
Sosyal medya bağımlılığının bileşenleri; belirginlik, duydurum düzenleme, tolerans, çekilme
hareketleri, çatışma ve tekrarlama başlıkları altında aşağıda açıklanmıştır;
Belirginlik: Bir aktivitenin kişinin hayatında en önemli etkinlik haline gelerek düşüncelerine,
duygularına ve davranışlarına hâkim olması durumudur. İnsanların sosyal paylaşım ağıyla meşgul
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olmadıkları anlarda dahi kendilerini bir dahaki meşgul olacakları zamanı düşünmekten alıkoyamama
durumu buna örnek olarak gösterilebilir.
Duygudurum Düzenleme: Kişilerin sosyal paylaşım ağlarını kullanmaları neticesindeki öznel
deneyimlerini ifade etmektedir. Aynı deneyimin farklı zamanlarda farklı duygular uyandırması
durumudur ve baş etme stratejisi olarak görülebilir.
Tolerans: Bireyin ruh hali üzerinde geçmişte deneyimlediği olumlu etkileri elde etmek adına sosyal ağ
kullanımını giderek arttırması durumudur.
Çekilme Belirtileri: Bireyin sosyal ağlarda paylaşımda bulunamaması halinde ortaya çıkan olumsuz
duygulanımı ifade etmektedir.
Çatışma: Bireyin sosyal ağlarla yoğun uğraşılarının sonucu olarak çevresiyle (kişiler arası çatışma, iş
hayatı, akademik performans) veya kendisiyle (intrapsişik çatışma) yaşadığı sorunları göstermektedir.
Tekrarlama: Bireyin sosyal medya kullanımına son vermek adına yoğun çaba sarf etmesi, ara
verebilse dahi kısa veya uzun vadede kullanıma yeniden başlaması durumudur.
Kişinin sosyal medya sitelerinde çok fazla zaman geçirmesi gündelik yaşamındaki yükümlülükleri
yerine getirmede sıkıntılar yaşamasına ve buna eşlik eden fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların
ortaya çıkmasına sebep olabilir. Kişinin bu durumu fark edip değiştirme konusunda başarısız olması
genel bağımlılık tanımlarıyla uyuşmaktadır. Dolayısıyla internet ve sosyal medyanın haddinden fazla
kullanımı da bağımlılık olarak değerlendirilmektedir (Ceyhan ve diğerleri, 2007). Tabletler, cep
telefonları ve iş yerlerinde her personelin kolayca internete ulaşabilmesi, sosyal medya kullanımının
toplumu endişelendiren bir boyuta gelmesinde önemli bir etken olduğu söylenebilir (Şahin ve Yağcı,
2017: 525).
Sosyal medya bağımlılığı diğer bağımlılık türlerinden farklıdır. Örneğin sigara ve alkol bağımlılığında
bağımlılık yapan maddeden uzak durmak tedavi sürecinde mümkünken, internet günlük
hayatımızdaki birçok işte kullanıldığından sosyal medya uygulamalarını da içinde barındıran
internetten uzak durmak ya da hayatımızdan çıkarmak mümkün değildir. Hayatımızla iç içe
olmasından dolayı internet ile ilgili bir bağımlılıktan kurtulmak daha zor bir süreçtir (Ünal, 2015: 85).
3. SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Sosyal medya bağımlılığı sayısında yaşanan artış, bu alanda yapılan çalışmalarında sayısını artırmıştır.
İnternet bağımlılığının farklı bir türü olarak sosyal medya bağımlılığının yeni, popüler ve neredeyse
her kesimi ilgilendiren bir alan olarak kabul edilmesi, araştırmacıların bu alana yoğunlaşmalarına
neden olmuştur. Bu kapsamda, literatürde yer alan sosyal medya bağımlılığına dair çalışmaların
kategorize edilerek incelenmesinde fayda vardır.
3.1. Sosyal Medyanın Kullanım Nedenleri Üzerine Yapılmış Araştırmalar
Sosyal medya bağımlılığının araştırılması, öncelikli olarak sosyal medyanın aşırı kullanım nedenlerinin
bilinmesini ve bu konu üzerinde araştırma yapılmasının gerektirir. Zira söz konusu nedenlerin varlığı,
bireyleri sosyal medya mecralarına bağımlı hale getirmektedir.
2008 yılında Livingstone tarafından yürütülen bir araştırmada, 13-16 yaş arası gençleri sosyal medya
kullanımına iten nedenler, sosyal medyanın kimliklerini ifade edebilme ve hayata geçirebilme olanağı
sağlayan bir platform olarak görülmesi şeklinde belirlenmiştir. Bağımlı benlik kurgusuna sahip bireyler
ile bağımsız benlik kurgusuna sahip bireyler arasında da sosyal medya ağı kullanma motivasyonunun
farklılaştığı; bağımlı benlik kurgusuna sahip bireylerde sosyal ilişkilerini geliştirmek için sosyal
medyayı kullanımına yönelim olduğu bulunmuştur (Livingstone, 2008). Diğer bir araştırma
kapsamında üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı daha çok hangi amaçlarla kullandıkları
sorulduğunda, % 47,2 oranıyla önemli bir kısmı bilgi edinmek seçeneğini işaretledikleri, diğerlerinin
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ise, % 23 haberleşmek, % 10,1 eğlenmek, % 10,1 fotoğraf, video ve müzik paylaşmak, % 2,8 oyun
oynamak, % 2,4 para kazanmak, % 0,8 bloglara katılmak şeklinde tercihte bulundukları belirlenmiştir.
Araştırmada, sosyal medyayı kullananların iletişim kurmak için en çok hangi özellikleri dikkate
aldıkları sorulduğunda, % 54,4 ile benzer ilgi alanları ön planda yer almıştır (Hazar, 2011).
Sucu tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya kullanım nedeni olarak sosyal medya oyunları
gösterilmiştir. Bahse konu çalışmada sosyal medya oyunlarının nasıl bağımlılık yapan bir sosyal
aktivite olduğu araştırılmıştır. Çalışma sosyal medya kullanımının bağımlılık yaratmasında en önemli
sebeplerden birinin sosyal medya oyunları olduğunu savunmuş ve sosyal medya oyun ağları arasında
kullanıcı sayısı gittikçe artmakta olan “smeet” sosyal medya oyununun zaman geçtikçe bir bağımlılığa
neden olduğunu ve kullanıcılarının ise gerçek hayattaki mekânlarda bulunmaktan ve gerçek temasa
dayalı iletişimden uzaklaştığını belirtmiştir (Sucu, 2012).
Özel üniversite kapsamında Maltepe ve devlet üniversitesi statüsündeki Marmara Üniversitelerinin
İletişim Fakültelerine devam etmekte olan 353 öğrenci ile sosyal medyanın kullanım nedenleri
üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin 163’ü kadın, 190’ı ise erkek olarak seçilmiştir.
Çalışmanın sonuçları kapsamında, öğrencilerin %77,6’ı var olan arkadaşlarıyla iletişimlerini devam
ettirme ve %60,4’ü ise ilgilendikleri kimselerin ve var olan arkadaşlarının hayatlarını inceleme ve takip
etme amacıyla sosyal medyayı kullandıkları belirlenmiştir. Öte yandan söz konusu üniversitelerin
öğrencileri oranlama açısından yarı yarıya olmak üzere şehir dışından gelmiş olup, bu sebeple
öğrencilerin yarısından fazlasının sosyal medyayı aileleriyle ve akrabalarıyla iletişim kurmak ve özlem
gidermek için kullandıkları tespit edilmiştir (Akyazı ve Ünal, 2013).
Sosyal medya kullanımının farklı kültürlerde farklı nedenleri olabilmektedir. Bir başka deyişle sosyal
medya kullanım nedenleri sahip olunun kültüre bağlı olarak farklılaşabilir. Bu kapsamda sosyal medya
kullanım nedenleri incelenirken kültür farklılıkları ön planda tutulmalıdır. Yapılan bir çalışmaya göre,
Amerika’da ki bireyler birbirleriyle iletişim kurmak için çoğunlukla sosyal medya kullanırken, Koreli ve
Çinli bireyler profesyonel kişilerle iş vb. ilişkiler kurmak amacıyla sosyal medyayı kullanmaktadırlar (Ji
ve diğerleri, 2010). Sosyal medya kullanım nedenleri kültürlere göre farklılaştığı gibi cinsiyetlere göre
de farklılaşmaktadır. Barker tarafından yürütülen çalışma, sosyal medya kullanım amaçlarının kadınlar
ile erkekler arasında farklılaştığını ortaya koymuştur. Çalışmaya göre, kadınların sosyal medyayı akran
gruplarıyla iletişim için, eğlence ve vakit geçirme amaçlı kullanırken, erkeklerin, sosyal denge kurmak
için bir araç olarak, öğrenme ve sosyal kimlik doyumu sağlama amaçlı kullandıkları görülmüştür
(Barker, 2009).
Buraya kadar belirtilen çalışmalardan sosyal medya kullanım nedenlerinin neler olduğuna ilişkin bir
özet yapacak olursak; Kullanıcılar sosyal medyayı genel olarak; sosyal ilişkilerini geliştirmek, bilgi
edinmek, haberleşmek, fotoğraf, video ve müzik paylaşmak, vakit geçirmek, oyun oynamak, özel
hayatları incelemek ve takip etme amacıyla kullanmaktadırlar.
3.2. Sosyal Medya Kullanıcılarının Kişiliklerinin İncelenmesine Yönelik Araştırmalar
Yapılan araştırmalar kapsamında sosyal medya kullanımı ve bağımlılığı ile bireylerin kişisel özellikleri
ve karakterleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu değerlendirilmektedir. Yapılan bir çalışmada, içe
dönük kişilerin sosyal medyayı sosyal alanda bir denge kurmak için kullandığı, dışa dönük bireylerin
de sosyal gelişim açısında sosyal medyayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Dolayısıyla her iki taraf da
internet kullanımlarını öz değerleri ile ilişkilendirmişlerdir (Kuss ve Griffiths, 2011). Benzer şekilde
başka bir çalışmada, geniş bir çevrimdışı ağa sahip olan kişilerin daha dışa dönük olduğu, yüksek
özsaygılarının olduğu ve sosyal medyayı sosyal kazanım sağladıkları için kullandıkları
değerlendirilmiştir (Ross ve diğerleri, 2009). Konuyla ilintili bir başka çalışmada dışa dönüklük,
nevrotiklik ile deneyimlere açıklık özelliklerinin tamamının sosyal medya kullanım sıklığı ile pozitif bir
ilişkisi olduğu bildirilmiş ve vicdanlılık konusunda pek performans gösteremeyen kişilerin sosyal
medyayı işleri sürüncemede bırakmak için kullandıkları varsayılmıştır. Bu durumda vicdanlılığın sosyal
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medya kullanımı ile negatif bir ilişkisi olduğu kabul edilmiştir (Wilson, Fornasier, ve White, 2010).
Tuten ve Bosnjak ise çalışmalarında içine kapanık bireylerin sosyal medyayı daha çok çalışma ve bilgi
amaçlı kullandıklarını ortaya koymuşlardır (Tuten ve Bosnjak, 2001).
Bununla beraber, kişisel özelliklere göre sosyal medya araçlarının farklı fonksiyonlarının kullanımı
arasında bir ilişki bulunduğu da değerlendirilmektedir. Dışa dönük bireyler sosyal medya araçlarının
sohbet kısımlarını ve oyun kısımlarını daha yoğun bir biçimde kullanırken tam tersi olarak, sosyal
medyayı iletişim kurma amacından çok, kendisini konumlandırmak amacıyla kullanan bireyler ise,
çoğunlukla ilgi çekici paylaşımlarda bulunarak, diğer kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışmaktadır.
Ayrıca, sosyal medya kullanımı sırasında dışa dönük davranış gösteren bireyler orta yaş üstü bireyler
olarak ortaya çıkmıştır. Gençlerin sosyal medya ortamında daha sosyal olmayan davranışlar gösterdiği
de söylenmektedir (Dalaylı, 2018).
Buffardi ve Campbell, 2008 yılında narsisim (kişinin kendine tapması, âşık olması) ve sosyal medya
üzerinde yaptıkları çalışmalarında, narsist kişilik özellikleri gösteren bireylerin, sosyal medya
ortamında daha aktif olduğunu ortaya koymuşlardır (Buffardi ve Campbell, 2008).
Sosyal medya kullanıcılarının daha çok sosyal bağlılık amacı ile motive edildikleri düşüncesinden yola
çıkan Avcılar ve Demirgüneş’in çalışmalarında elde ettikleri bulgu, sorumluluğu düşük olan bireylerin
daha çok sosyalleşme amacıyla motive olmaları yönündedir. Ayrıca bireyin sorumluluk duygusu
azaldıkça, ünlü olma yönünde isteği de artmaktadır (Demirgüneş ve Avcılar, 2016).
2017 yılında Şentürk tarafından yapılan ve Gazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
depresyon ve anksiyete bozukluğu yaşayan hastalar ile sağlıklı kişilerin karşılaştırıldığı çalışmada, söz
konusu hastaların sosyal medya bağımlılığı bakımından sağlıklı grup ile karşılaştırılması ve
kullanıcıların kişilik özellikleriyle sosyal medya bağımlılığı arasındaki incelenmiştir. Çalışma
neticelerine göre hastalıklı kişilerin sağlıklı kişilere nazaran sosyal medyayı yoğun kullandığı ve
antisosyal, narsist, çekingen ve bağımlı kişiliğe sahip olanların sosyal medya bağımlılığı olan grupta
yer almasıyla birlikte, sosyal medya bağımlılığı olmayan grupla kıyaslandığında daha fazla bağımlı
olduğu, ayrıca şizoid kişilik özelliğinin sosyal medya bağımlılığı ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı
sonucuna varılmıştır (Şentürk, 2017).
Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; içine kapanık bireylerin sosyal medyayı daha çok çalışma ve bilgi
amaçlı kullanmakta, dışa dönük bireyler ise sosyal gelişim açısında sosyal medyayı tercih
etmektedirler. Ayrıca narsist kişiler sosyal medyada daha aktif olmakta ve sorumluluğu düşük olan
bireylerde sosyalleşme amacıyla sosyal medyayı kullanmaktadırlar.
3.3. Sosyal Medya Bağımlılığının Ölçülmesine Yönelik Araştırmalar
13-19 yaş arasındaki 271 genç öğrencinin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek ve Türkiye’
de sosyal medya bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmaları inceleyerek konu üzerinde öneriler
sunmaya çalışan ve Kırık ve diğerleri tarafından 2015 yılında yürütülen çalışmada sonunda; 14 yaş
grubunun düşük çıkan sosyal medya bağımlılığının yaşın artmasıyla birlikte 17 yaşına kadar arttığını
ancak 18 yaşında düşüş görüldüğünü belirtirken internette kalış süresine bağlı olarak sosyal medya
bağımlılığının arttığı bulgusu tespit edilmiştir (Kırık ve diğerleri, 2015). Sosyal medya bağımlılığının
belirlenmesine ilişkin bir diğer çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmekte olan
2539 öğretmen adayı kapsamında yapılmıştır. Çalışmada, anılan kişilerin sosyal medyayı kullanım
düzeyleri ve sosyal medya bağımlılıkları ölçümlenmiştir. Çalışma sonuçları kapsamında öğretmen
adayları kendilerini sosyal medya bağımlılığına eğilimli olarak görmemekte olsa dahi, internete
girdiklerinde ilk önce sosyal medya sayfalarını açtıkları ve ayrıca, günlük sosyal medya kullanım
sürelerine göre sosyal medya bağımlılık eğilimlerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür
(Berigel, Kokoc ve Karal, 2012).
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Sosyal medya kullanım sıklığının ele alındığı farklı bir çalışmada, günde 4 kere sosyal medya kullanımı,
aşırı kullanımı ve bağımlılığa eğilimi işaret ederken, 994 Nijeryalı üniversite öğrencisi ile yürütülen
çalışmada, öğrencilerin %31’inin “saat içinde” ve %22,3’ünün “iki saat arayla” sosyal medya kullandığı
tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin yaklaşık yarısının söz konusu aşırı kullanım ve
bağımlılığa eğilimli oldukları görülmüştür (Folaranmi, 2013).
Chicago Booth School of Business Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırmada 18-35 yaş
aralığındaki sosyal medya bağımlısı gençlerle ilgili ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarına
göre, bireylerin sosyal ağlarda vakit geçirme istediği, öncelikle bireylerin temel ihtiyacı olan uyuma,
dinlenme, yemek yeme vb. isteklerin üstünde olup ilerleyen bağımlılık düzeyinde yoksunluk
hissiyatının sigara ve alkolden çok daha ağır ve zor bir dönemi kapsadığı gözler önüne serilmiştir.
Çalışmaya göre, sigara ve alkol bağımlısı olan bireyler, nasıl ki sigara ve alkole ihtiyaç duyduklarında
ya da tam tersine istedikleri zaman sigara ve alkole ulaşamadıklarında kontrol edilemez tepkiler
gösterir duruma gelirse, sosyal medyayı kullanmak isteyen bireylerde de aynı hisler hâkim olmaktadır
(Dalaylı, 2018).
O’Toole tarafından yapılan çalışmada, bir haftada beş saatten daha fazla internet kullanan bireylerin
dörtte birlik kesiminin, internetin bireylerin ailelerine ve arkadaşlarına ayırmaları gereken zamanı
azalttığına inandıkları; bunların %10’unun ise internet yüzünden ev dışı aktivitelere daha az
katıldıklarına inandıkları vurgulanmıştır (Demir, 2016).
Sosyal medya bağımlılığının tedavi edilmesi gereken diğer bağımlılık türlerinden pek bir farkı yoktur.
Zira sosyal medyayı aşırı kullananlar ev ve iş yaşamlarına yeterli vakit ayıramamakta ve bu durum
çevrelerine karşı farklı davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır. Bununla beraber, internette
kalış süresi arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artmaktadır.
3.4. Sosyal Medya Kullanımının Neden Olduğu Olumlu Sonuçlara Yönelik Araştırmalar
Sosyal medya sayesinde internette yer alan eğitici video kayıtları ve faydalı bilgilere ulaşılması
mümkündür. Sosyal medyanın sıklıkla vurgulanan olumsuz sonuçlara nazaran daha az olmakla birlikte
olumlu sonuçları da bulunmaktadır.
Gonzales ve Hancock’un araştırmasında, sosyal medya kullanımının olumlu ve olumsuz sonuçları
sıralanmıştır. Olumlu sonuçlar kapsamında, insanların kendi profillerini görüntüleyerek, kendilerine
yönelik farkındalıklarının artmasının öz-saygılarında artışa sebep olduğu tespit edilmiştir (Gonzales ve
Hancock, 2011).
Fotoğraf konulan sosyal medya ağları, insanların kimliklerinin olumsuz yönlerini, negatif duygularını
fotoğraflar yoluyla daha rahat bir şekilde ifade etmelerine alan açabilmektedir. Andalibi ve
diğerlerinin çalışmasına göre bu tarz durumlar bireylere, ihtiyaçları olan sosyal desteği de
sağlayabilmektedirler (Andalibi ve diğerleri, 2015). Sosyal medyanın bir diğer faydasının da fikir
alışverişinde bulunabilecek insanlara ulaşarak farklı tecrübelerden yararlanma imkânı sahip olmaktır.
Günümüzde anneler, ortalama her gün 3 saatlerini internette geçirmektedirler. Diğer annelerin de
deneyimlerini okuyabildikleri, ayrıca kendi deneyimlerini paylaşabildikleri sosyal medya mecralarında
vakit geçirmek, evden çıkmadan geniş bir aile ve arkadaş çevresine ulaşmaları, sosyal destek algılarını
kuvvetlendirmektedir (Mcdaniel ve diğerleri, 2012).
Sosyal medya kullanımının seyahat planları üzerinde de olumlu faydaları bulunmaktadır. Seyahat
edilecek yerler hakkında bilgi edinme ve daha önce ziyaret gerçekleştiren kişilerin deneyimlerinden
faydalanma anlamında seyahat planlarının oluşumda sosyal medyanın ağırlığı fazladır. Di Pietro ve
diğerlerinin turizm ile sosyal medya bağlantısına ilişkin araştırmasında, turistik destinasyon seçiminde
güçlü bir araç olan sosyal ağların kullanımına yönelik tutumların ve kullanışlılık algısının elektronik
ağızdan ağıza iletişim ile birlikte anahtar bir rol oluşturduğu sonucuna varılmıştır (Di Petrio ve
diğerleri, 2012) Dina ve Sabou’nun çalışmasında ise, çevirimiçi çevrede bilginin güvenilir kaynaktan
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alındığını ve sosyal medya kanallarının seyahat planı yapmadan önce bilgi elde etmek için yoğun bir
şekilde kullanıldığı belirtilmiştir (Dina ve Sabou, 2012).
Sosyal medya bağımlılığının az da olsa olumlu yönleri bulunmaktadır. Bunlar özetle; öz-saygının
artması, farkındalık sağlama, yeni bilgilere ulaşma, eğitici videoları takip etme ve kişisel
deneyimlerden yararlanmadır.

3.5. Sosyal Medya Kullanımının Neden Olduğu Olumsuz Sonuçlara Yönelik Araştırmalar
Sosyal medyanın aşırı kullanımı üzerinde yapılan çalışmalar genellikle sosyal medyanın kullanımının
olumsuz yönleri üzerinde durmaktadırlar. Zira elde edilen bulgular sıklıkla sosyal medyanın olumsuz
sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Özer tarafından 2014 yılında 226 Amerikalı, 200 Türkiye öğrenci ile
gerçekleştirilen, Amerikalı ve Türkiyeli öğrencilerin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik
performanslarının incelendiği araştırma kapsamında ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Her iki ülkenin
öğrencilerinin de %70’den fazlasının akıllı telefon sahibi oldukları ve uyandıktan sonra ilk yarım saat
içinde telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri gözlemlenmiştir. Araştırmanın
sonuçlarına göre Amerikalı öğrencilerinin not ortalamalarının ve günlük akademik çalışma
zamanlarının Türkiyeli öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer
sonucu da Türkiyeli öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının Amerikalı öğrencilerden daha yüksek
olduğuna ilişkindir. Diğer bir dikkat çekici sonuç kapsamında, sosyal medya kullanan Amerikalı
öğrencilerinin akademik performanslarının yüksek olduğu, ancak Türkiyeli öğrencilerinden sosyal
medya kullanan gençlerde, akademik performansın daha düşük olduğu görülmüştür (Özer, 2014).
Gonzales ve Hancock’un 2011 yılında gerçekleştirdikleri araştırmalarında, sosyal medya
kullanıcılarının çoğunlukla başka kullanıcıların özçekimlerini görüntülemelerinin, kendileriyle o kişi
arasında kıyaslama yapmalarına neden olduğu ve kıskançlık duygularını tetiklediği ve sonuç olarak öz
saygıları üzerinde negatif etkiye sebep olduğu gözlemlenmiştir (Gonzales ve Hancock, 2011).
Sosyal medya kullanan kişilerin gerçek yaşam birlikteliklerinde kendilerini akranları ile güvende
hissetmedikleri ve denge kurmak yerine, sosyal medya kullanımlarına bağlı olarak olumsuz sosyal
kimliğe sahip oldukları gözlemlenmiştir (Barker, 2009). Sosyal medyanın arkadaş çevresiyle ilgili
olumsuz sonuçlarının yanında aile iletişiminde oluşturduğu negatif etkilerde birçok çalışmaya konu
edilmiştir. Hazar’ın çalışmasında sosyal medyanın insanların ailesi ve arkadaşlarıyla yüz yüze ilişki
oluşturmasını engellediği, bölgesel iletişimi azalttığı sonucuna varılmıştır (Hazar, 2011). Sanders ve
diğerlerinin ergenler üzerinde yaptıkları çalışmada, direk olarak belirlenmese de ergenlerin fazla
internet kullanmalarının, zayıf aile ve arkadaş ilişkileri ile alakalı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır
(Sanders, 2000).
Sosyal medya ile ilgili çalışmaların çoğunda sosyal ağların insanı yalnızlığa ittiği ve depresyonu
tetiklediği sonucuna ulaşılmıştır (Aslanbay, 2006; Yang ve Tung 2007; Boyd, 2007). Bu araştırmalara
göre ayrıca internette çok fazla zaman geçirilmesinin insanları yalnızlığa sürüklediği, bireyleri ait
olduğu sosyal çevreden koparttığı, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini zayıflattığı, gerçek yaşamda
kendini ifade edemeyen bireylerin sanalda daha rahat hareket ettiği gibi konular tartışılmaktadır.
Diğer bir araştırmaya göre söz konusu ağlarda geçirilen zamanın uzun olmasına paralel olarak pek çok
çocuk sosyal medya ağlarının günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Araştırmaya
katılan çocukların %60’ı sosyal ağların ders çalışma sürelerine olumsuz etkisi olduğunu söylerken
yaklaşık %25’i ise arkadaşlarına ve ailelerine daha az zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir (Demir,
2016). Durar tarafından 2018 yılında yapılan ve üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının
sosyal fobi ile ilişkisinin incelendiği çalışmada, sosyal medya bağımlılığı ile sosyal fobi arasında pozitif
çok zayıf anlamlı derece ilişki olduğu ve öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı arttıkça sosyal fobi
düzeyinin de arttığı sonucuna varılmıştır (Durar, 2018). Ünlü’nün 2018 yılında yürüttüğü çalışmasında
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da benzer şekilde, psikolojik dayanıklılık ve sosyal medya bağımlılığı arasında negatif yönde anlamlı
bir ilişki tespit edilmiştir (Ünlü, 2018).
Kirschner ve Karpinski’nin 2010 yılında yayımladıkları çalışmalarında, sosyal medya kullanan 219
üniversite öğrencisinin notlarının ortalamanın altında olduğu ve diğer sosyal medya kullanmayan
öğrencilere göre ders çalışmak için daha az vakit ayırdıkları tespit edilmiştir. Sosyal medya
kullananların %26’sı, bu kullanımlarının yaşamlarını etkilediğini, %74’ü ihmal, dikkatin dağılması ve
zayıf zaman yönetimi gibi adlandırmalarla olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. İlginç olan noktalardan
biri de, öğrencilerin çalışırken dikkatlerinin dağılması ve eş zamanlı olarak sosyal medya mecralarıyla
bağlantı kurmalarıdır (Ünal, 2015). İngiltere, Salford Üniversitesi’nin sosyal medya bağımlılığı üzerine
yaptığı araştırmaya göre katılımcıların %46’sı sosyal medya hesaplarına ulaşamaz olduklarında kaygılı
ve huzursuz hissettiklerini ifade etmişler ve bununla birlikte katılımcıların %20’si sosyal medyaya
girdikten hemen sonra uyku problemleri yaşadıklarını da eklemişlerdir. Araştırma sonuçlarını
inceleyen uzmanlar, iletişim becerileri henüz tamamlanmamış gençlerin aşırı sosyal medya
kullanımının sağlıksız olduğunu ve bunun gerçek yaşama ilişkin sosyal alanda iletişim problemlerine
ve endişe bozukluğuna neden olabileceğinin belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra sosyal medyanın
sağladığı gizlilik sebebiyle kişiler muhataplarına yüz yüze söyleyemeyeceği şeyleri rahatça
söyleyebilmekte, aşırı yorum yapabilmekte ve böylelikle söz konusu haller yetersizlik hissini ortaya
çıkarmaktadır (İşiten, 2012).
Yapılan çalışmalar sosyal medya kullanımının olumsuz etkilerinin birçok farklı alanda ortaya çıktığını
göstermiştir. Konuyla ilgili bir çalışmada, kişilerin sosyal medya üzerindeki paylaşımları, durum
güncellemeleri, yorumları, fotoğraf paylaşımları ve yeni arkadaşlıklar edinmelerinin, eşler arasında
ciddi kıskançlık krizlerine sebep olabileceğini ortaya koymuştur. Hatta sosyal medyada geçirilen
zamanın gün geçtikçe artması ve ortaya çıkan kıskançlıklar yüzünden pek çok evlilik boşanmaya kadar
gitmektedir (Luscombe, 2009).
Aşırı sosyal medya kullanımının belki de en önemli olumsuz sonucu, gündelik insan davranışlarını
farklılaştıran etkileridir. Geleneksel aile yaşamını derinden etkileyen bu sonuçlar, bireyin tutum ve
davranışlarına kısa sürede yansımaktadır. Yapılan çalışmalar sosyal medyanın aşırı kullanımının
insanları yalnızlığa ittiğini, aile yaşamında kötü sonuçları beraberinde getirdiğini ve depresyonu
tetiklediğini ortaya koymaktadır. Uyku ve iletişim problemlerinin altında yatan nedenlerden biri de
sosyal medya bağımlılığıdır.
SONUÇ
Sosyal medya bağımlılığına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu düşünülse de, son yıllarda yapılan
çalışmalarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Söz konusu çalışmalardan elde edilen sonuçlar,
sosyal medya bağımlılığının analizi ve gerektiğinde tedavisi açısından oldukça önemlidir. Zira bu alana
yönelik çalışmalar, sosyal bilimlerden tıp alanına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren özelliğe sahiptir.
Çalışmamızda sosyal medya bağımlılığına yönelik literatürde yer alan çalışmaların bir kısmı; sosyal
medya kullanım nedenleri, sosyal medya kullanıcılarının kişilik özellikleri, sosyal medya bağımlılığının
ölçülmesi, sosyal medya kullanımının neden olduğu olumlu ve olumsuz sonuçlar başlıkları altında
gruplandırılarak ele alınmıştır.
Ele alınan çalışmalar kapsamında internette kalış süresi arttıkça sosyal medya bağımlılığı da
artmaktadır. Kullanıcıların sosyal medyayı sosyal ilişkilerini geliştirmek, bilgi edinmek, haberleşmek,
fotoğraf, video ve müzik paylaşmak, vakit geçirmek, oyun oynamak, özel hayatları incelemek ve takip
etme amacıyla kullanırken, ev ve iş yaşamlarına yeterli vakit ayıramamakta ve bu durum çevrelerine
karşı farklı davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır. Kullanıcıların kişisel özellikleri bakımından
içine kapanık bireylerin sosyal medyayı daha çok çalışma ve bilgi amaçlı, dışa dönük bireylerin ise
sosyal gelişim açısında sosyal medyayı tercih ettikleri değerlendirilmektedir.
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Öz-saygının artması, farkındalık sağlama, yeni bilgilere ulaşma gibi az sayıdaki olumlu sonuçlara
kıyasla sosyal medyanın aşırı kullanımının insanları yalnızlığa ittiği, aile yaşamında kötü sonuçları
beraberinde getirdiğini ve depresyonu tetiklediği şeklindeki olumsuz sonuçların sayısı ve etkisi daha
fazladır.
Çalışmamızda sosyal medya bağımlılığına ilişkin araştırmaların sonuçları gruplandırılarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda, zaman içerisinde daha fazla araştırmaya
konu edilmesi muhtemelen olan sosyal medya bağımlılığına ilişkin araştırmalardan elde edilen yeni
sonuçların sunulması faydalı olacaktır.
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2008 Küresel Krizinde Türk Medyasının Durumu
Yusuf YURDİGÜL*30
Türker ERKAN**31

Özet
2008 yılı öncesinde dünya genelinde oluşan likidite bolluğu ve bankaların kredi kullandırma
oranlarında meydana gelen artış, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mortgage piyasalarının
olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. ABD’deki konut piyasalarında oluşan ekonomik kriz; önce
diğer sektörleri, ardından Avrupa’yla birlikte bütün gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına alarak küresel
bir krize dönüşmüştür. Küresel ekonomik krizin etkileri önce finans sektörüne ardından reel sektöre
yansımış, diğer ekonomik krizlerde olduğu gibi ilk olarak harcamalar kısılmış ve çalışanların işten
çıkarılmasına yönelik tedbirler alınmıştır.
2008 küresel krizi bütün sektörleri olumsuz etkilediği gibi medya sektörünü de etkilemiştir. Ekonomik
kriz şirketlerin bütün alanlarda olduğu gibi reklam alanlarında da tasarrufa yönelmesine neden
olmuştur. 2008 yılı itibariyle Türk medyasının reklam gelirlerinde gözle görülür bir azalış meydana
gelmiştir. Bu durum matbaacılıktan yazılı medyaya ve elektroniğe, halkla ilişkilerden reklam-pazar
araştırma şirketlerine, kültür endüstrilerinden futbol endüstrisine kadar reklam gelirleriyle ayakta
kalan tüm sektörlere gelir girişini azaltmıştır. Türk medyası küresel krizden çıkışı internet tabanlı yeni
medya araçlarına yönelerek çözmeye çalışmıştır. Bunun haricinde istihdam politikaları bağlamında
yaşanan personel azaltmaları, yatırımların revize edilmesi ve ortaklık arayışları gibi stratejiler krizden
çıkmak için şirketlerin uyguladığı politikalar olmuştur.
Ekonomik kriz, medya ve Türk medyası gibi konular kapsamında bir kavramsal çerçeve oluşturacak
olan çalışmanın merkezinde 2008 küresel ekonomik krizi yer almaktadır. Bu kavramın ortaya
konulması ve Türk medyasının ekonomik krize olan tepkisinin ne olduğunun tespiti ise literatür
taraması yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Analiz için seçilecek olan Turkuaz Medya, Doğan Medya,
Doğuş Grubu ve Ciner Grubu gibi örneklem medya şirketleri üzerinden istihdam durumları,
yatırımları, reklam gelirleri ve sahiplik durumları bağlamında bir çözümleme yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ekonomik Kriz, Medya, Türk Medyası
The Situation of Turkish Media in The 2008 Global Crisis
Abstract
The abundance of liquidity around the world before 2008 and the increase in banks' lending rates
had a negative impact on the mortgage markets based in the United States (USA). The economic
crisis in housing markets in the United States has been transformed into a global crisis by affecting
first other sectors and then all developing countries together with Europe. The effects of the global
economic crisis were first reflected in the financial sector and then in the real sector, expenditures
were reduced as in other economic crises and measures for dismissal of employees have been taken.
The 2008 global crisis affected all sectors as well as the media sector. The economic crisis caused
companies to turn to savings in advertising as well as in all areas. Since 2008, there has been a
noticeable decrease in the advertising revenues of the Turkish media. This has reduced the input of
revenue to all sectors that survive with advertising revenues from printing to print media and
electronics, from public relations to advertising-market research companies, from cultural industries
*Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi/Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi.
** Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
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to football industry. Turkish media tried to solve the exit from the global crisis by turning to new
internet-based media tools. In addition, strategies such as employee reduction, revision of
investments and search for partnerships in the context of employment policies have been policies
implemented by companies in order to escape the crisis.
The 2008 global economic crisis takes place in the center of the study, which will constitute a
conceptual framework within the context of issues such as the economic crisis, the media and the
Turkish media. The introduction of this concept and the determination of the reaction of the Turkish
media to the economic crisis will be carried out with the literature review method. Analysis of
employment situations, investments, advertisement revenues and ownership status will be carried
out through sample media companies such as Turkuaz Media, Doğan Media, Doğuş Group and Ciner
Group, which will be selected for analysis.
Keywords: Economic crisis, media, Turkish media
GİRİŞ
Küreselleşme olgusu birçok alanda olduğu gibi iktisadi alanda da dönüşümü zorunlu hale getirmiştir.
İktisadi entegrasyon 1970’lerden sonra pek çok ülkeyi birbirine bağlamış, siyasi sınırlar ekonomik
bağlamda etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Türkiye’de bu dönüşüm sürecine kayıtsız kalamamış 24
Ocak 1980 kararlarıyla birlikte liberalleşme sürecine dâhil olmuştur. Liberalleşme çabaları bütün
sektörleri dönüştürdüğü gibi medya sektörünü de dönüşüme zorlamıştır. Kendini yenileyen basın
işletmeleri sektörde varlıklarını sürdürmüş yeniliğe ayak uyduramayan işletmeler ise ya kapanıp
piyasadan silinmiş ya da el değiştirmek zorunda kalmıştır. Türkiye özelinde aile şirketlerinden
müteşekkil olan medya sektörü 1980’li yıllardan sonra holdingleşerek dönüşümüne devam etmiştir.
2008 küresel ekonomik krizi, Amerika Birleşik Devletleri’nde konut piyasalarında başlamış ardından
finansal piyasalara ve reel piyasalara sıçramıştır. Küresel ekonomik kriz bütün sektörleri etkilediği gibi
medya sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Ekonomik kriz ile birlikte medya sektörünün önemli bir
kaynağı olan reklam gelirleri büyük ölçüde azalmıştır. Reklam harcamalarının azalması medya
sektörünün temel ekonomik göstergelerini bozmuştur. Türkiye’de medya sektörü ekonomik krizle
mücadele kapsamında ilk iş olarak personel çıkarmaya, yatırımlarını azaltmaya ve ertelemeye
başlamıştır.
Çalışmada iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ekonomik kriz kavramı, 2008 küresel
ekonomik krizi ve reklam harcamaları hakkında küresel istatistiki verilere yer verilmiştir. İlk bölümde
ayrıca Türk medyasının holdingleşmesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Turkuvaz,
Ciner, Doğuş ve Doğan Yayın Holding gibi Türk medyasının önde gelen kuruluşlarının küresel
ekonomik krizden nasıl etkilendiği ve krize yönelik mücadeleleri hakkında genel bilgiler sunulmuştur.
3. Kavramsal Çerçeve
3.1. Ekonomik Kriz
Kriz kavramının açık ve net bir tanımının yapılması kolay olmamakla birlikte, kriz mefhumu buhran ve
bunalım gibi kelimelerle aynı kapsamda kullanılmaktadır. İktisadi bağlamda ekonomik kriz, mali kriz,
finansal kriz, bankacılık krizi ve para krizi gibi kriz türleri söz konusudur. (Engin ve Göllüce, 2016: 28)
Ekonomik kriz, önceden bilinmeyen veya tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin genelde devleti,
özelde ise yatırımcıları olumsuz anlamda etkilemesidir. Piyasalarda aniden ve beklenmedik şekilde
ortaya çıkan problemler ekonomik kriz olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte olağan gelişmeler ve
problemleri kriz olarak tasvir etmek doğru değildir. Ekonomik krizlerin en belirgin özellikleri; önceden
tahmin edilememesi, etkisinin uzun ya da kısa sürmesi, ekonomik bütünleşme nedeniyle diğer
sektörleri etkilemesi, ekonomik faaliyetleri yavaşlatması, işsizliği artırması, gelir dağılımını bozması ve
iktisadi büyümeyi yavaşlatması olarak özetlenebilir. (Aktan ve Şen, 2001: 1225-1226)
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Ekonomik kriz dönemlerinde genel olarak; üretim kapasitesinde düşüş, iflasların çoğalması, fiyatlar
genel seviyesinde artış veya azalış, istihdam oranlarında meydana gelen düşüş, ücretlerde azalış,
borsada çöküş, mevduat sahiplerinin bankalara hücum etmesi gibi başlıca parametreler gösterilebilir.
(Danacı ve Uluyol, 2010: 868)
3.1.1. 2008 Küresel Ekonomik Krizi
Amerika Birleşik Devletleri 2000’li yılların başında ekonomik durgunlukla mücadele kapsamında faiz
oranlarını düşürmüştür. Federal Bank’ın faiz oranlarını düşürmesi bankaların düşük faizli konut kredisi
kullandırmalarının önünü açmıştır. Konut piyasalarına talebin artması, konut fiyatlarının yükselmesine
neden olmuştur. ABD’de bankaların mortgage kredisi kullandırırken seçici davranmamaları kredi
dönüşlerinde problem oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca düşük gelirli kişiler grubunun çoğu
değişken faizli konut kredilerini tercih etmesi kredi ödemelerinde büyük risk oluşturmuştur. (Eğilmez,
2009: 66) 2004 yılı itibariyle Federal Bank’ın faiz oranları kademeli olarak arttırması, mortgage kredisi
kullananların ödemelerde problem yaşamalarına ipotekli evlerin bankaların elinde kalmasına ve
konut fiyatlarının düşmesine sebep olmuştur. Bu durum, bankalar açısından ödenemeyen toksik
madde adı verilen batık kredi miktarını artırmış, bankaların finansman ve likidite problemi
yaşamalarına neden olmuştur. (Göçer ve Özdemir, 2012: 194)
Konut kredilerinin kullanımında bir ölçüt olmaması ve konut piyasasında dağıtılan kredilerin geri
dönmesinde yaşanan aksaklıklar küresel krize zemin hazırlamıştır. (Özatay, 2009: 22) Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki en büyük dördüncü yatırım bankası olan Lehman Brothers’ın 2008 yılında 600 milyar
dolar borç açıklayarak iflasını istemesi küresel ekonomik krizin başlamasına neden olmuştur. (Afşar ve
Erkoç, 2018: 32)
Küresel finansal krizin ortaya çıkmasında; ABD ve gelişmiş ülkelerin finansal piyasaları üzerindeki
denetim ve düzenleme faaliyetlerinin yetersiz kalması, ABD merkezli finans kuruluşlarının karlarını
maksimize etmek istemeleri, küresel kriz öncesi ABD ve gelişmiş ülkelerin uygulamış oldukları tutarsız
iktisat politikaları gibi örnekler gösterebilir. (Kibritçioğlu, 2011: 5)
2008 küresel ekonomik krizinin en önemli nedeni konut fiyatlarındaki artış iken konut fiyatlarının
düşmesi ekonomik krizin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel kriz sonrası gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde işsizlik oranlarında yükseliş söz konusudur. 2007 yılından itibaren dünya
genelinde petrol ve gıda fiyatlarında artış enflasyonist etkiye neden olmuştur. Devletler, küresel
ekonomik kriz sonrası liberal iktisadi politikaları revize ederek müdahaleci iktisat politikaları ile
piyasaya likidite desteğinde bulunmuşlardır. (Alantar, 2008: 5-8)
ABD’de baş gösteren küresel ekonomik kriz kısa sürede Avrupa’yı ardından tüm dünyayı etkisi altına
almıştır. Başta ABD olmak üzere tüm dünyada temel ekonomik göstergeler olumsuz etkilenmiştir.
Dünya genelinde ihracat rakamları azalmış, işsizlik yükselmiş, kamu kesimi ve bütçe açıkları artmış,
ekonomik büyüme yavaşlamıştır. Küresel ekonomik krizle mücadele kapsamında Dünya Bankası, IMF,
Avrupa Merkez Bankası ve Federal Bank tarafından maddi yardımlar, faiz indirimleri, kurtarma
paketleri ve genişletici maliye politikası tedbirlerine rağmen krizin etkisi uzun süre devam etmiştir
(Eraslan, 2016: 82).
3.2. Türk Medyası
Türkiye’de 1960’lı yıllarla birlikte endüstrileşme ve yenilenme süreci başlamıştır. Bütün sektörler
modern tesisler kurma yoluna gitmiştir. Bu durum basın sektörünü de etkilemiş, modern anlamda
kendini yenileyen basın işletmeleri ayakta kalırken, yeniliklere ayak uyduramayan basın işletmeleri ise
sektörden çekilmek zorunda kalmışlardır. Basın sektöründe etkin olmanın siyasi iktidar ile olan
ilişkilerde avantaj sağlaması farklı sektörlerden gelen kişilerin basın sektörüne ilgi göstermesine
neden olmuştur. (Kuyucu, 2018: 91) 1960’lı yıllardan sonra Karacan, Simavi, Nadi ve Ilıcak aileleri
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kurumsallaşarak gazetecilikten kar elde eder hale gelmiş ve sektörde hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir.
(Özerkan ve Kabaş, 2005: 201)
Türkiye’nin 24 Ocak 1980 kararları sonrası neo-liberal politikaları uygulamaya koyması bütün
sektörlerin yapısal olarak dönüşümünü beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm ile basının mülkiyet
biçimleri ve finansman yapıları da değişmiştir. Medya 1980 öncesi aile şirketlerinin hâkimiyetinde
iken, yerini 1980 sonrası sermaye şirketlerine bırakmıştır. (Kuyucu, 2018: 94) 1980 öncesi medya
patronları gazetecilik eğitimi almış kişilerden oluşuyordu. Askeri darbe sonrası yapılan ilk seçimde
iktidara gelen hükümetlerin uygulamış oldukları iktisat politikaları neticesinde geleneksel medya
yapılanması holdingleşmeye dönüşmüştür. Gazetecilik sektörü dışından gelen iş adamları medya
sektöründe etkin olmuşlardır. Devletin kontrolünde olan medya alanı 90’lı yıllar ile birlikte özel
sektörün kontrolüne geçmeye başlamıştır. (Dursun, 2012: 16)
Devletin aldığı 24 Ocak 1980 kararları kapsamında gazete kâğıtlarına verilen desteğin kaldırılmasıyla
birlikte, basın kuruluşları büyük bir maliyetle karşı karşıya kalmışlardır. Kâğıt desteğinin kaldırılmasıyla
birlikte basın sektörü maliyetleri karşılayamaz duruma gelmiştir. Basın sektörünün yaşadığı dönüşüm
kapsamında reklam ve ilan gelirleri ile ayakta kalmaya başarabilen gazeteler yoluna devam ederken,
artan maliyetleri karşılayamayan gazeteler ise satılarak holdinglerin eline geçmiştir. (Kuyucu, 2013:
148)
Basın sektörünü olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise promosyon rekabeti idi. 1990’lı yılların
başından ortasına kadar devam eden bu süreç medya sektörünü ekonomik maliyetlere katlanmak
zorunda bırakmıştır. Her bir gazetenin promosyon rekabetine girerek, sattıkları gazetelerin yanında
benzer eşantiyon ürünler vermesi tirajları yeteri kadar artıramamakla birlikte medya sektörüne ek
maliyetler getirmiştir. (Kadıoğlu, 2018: 105) 1995 yılında çıkarılan tüketiciyi koruma kanunu ile
birlikte promosyon savaşları kültürel ürünlerle kısıtlanmıştır. Promosyon rekabetinin sona ermesiyle
birlikte gazete patronları televizyon sektörünü yatırım yapmaya başlamıştır. (Kadıoğlu, 2007: 509)
90’lı yıllarla birlikte yapılan kanuni düzenlemeler ile birçok özel televizyon kanalı yayın hayatına
başlamıştır. Bu süreçte yazılı medya kısmen önemini, tirajını ve sektörden almış olduğu payı görsel
medya araçlarına bırakmak zorunda kalmıştır. Yasal engellerin kalkmasıyla birlikte medya patronları
televizyon ve radyo işine girerek hâkimiyetlerini sürdürmeye çalışmışlar ve bunda da başarılı
olmuşlardır. (Toruk, 2005: 503)
2000’li yıllara doğru medya sektöründe Türkiye’nin büyük sermaye gruplarının hâkimiyeti söz
konusudur. Medya patronlarının medya dışındaki yatırımlarından elde ettikleri kazanç, medya
yatırımlarına nispeten oldukça fazla idi. Kısacası büyük sermaye, medya yatırımlarını bir güç aracı
olarak görmekte ve dışsal fayda sağlama adına sübvanse etmektedir. (Yurdigül ve Yurdigül, 2010:
1929)
İktidar-medya ilişkisi karşılıklı çıkar ilişkisine dönüşmesiyle, ekonomik nedenlerden dolayı medya
iktidarın nimetlerine muhtaç duruma gelmiş, siyasi hâkimiyetini sürdürmek isteyen iktidar da medya
sektörüne bağımlı hale gelmiştir. 2000’li yıllardan sonra ekonomik kriz ve siyasi iktidarın değişimi
medya sektöründe değişimi beraberinde getirmiştir. Küresel medya şirketleri, yerel medya şirketleri
ile birleşerek pazarda hâkimiyetlerini sürdürme yoluna gitmişlerdir.
2000’li yıllardan sonra sınırlı sayıda holding medya sektörünü denetimine almış durumdadır. Söz
konusu holdinglerin hâkimiyetinde bulunan televizyon, gazete, radyo vb. gibi kitle iletişim araçlarına
bakıldığında, medyada tekelleşmenin gerçekleştiği görülmektedir. 2002 yılında Ak Parti’nin iktidara
gelmesiyle birlikte siyasi bağlamda genel olarak iki karşıt ideolojik taraf medya sektörüne de
yansımıştır. Bir tarafta hükümeti destekleyen ve temsil eden medya grupları yer alırken, diğer tarafta
ise muhalefeti destekleyen ve temsil eden medya gruplarının yer aldığı görülmektedir. (Dursun, 2012:
7)
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3.2.1. Ekonomik Krizlerde Türk Medyası
1990’lı yıllarla birlikte serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, finansal serbestleşme politikalarının
uygulanmaya başlanması Türkiye için yeni fırsatlarla birlikte olası tehditleri de beraberinde
getirmiştir. Bütçe açıkları ve cari açıkların finansmanın da yaşanan problemler, siyasi istikrarsızlık,
döviz ihtiyacının karşılanamaması gibi iç faktörlerin yanında körfez savaşı, Avrupa Para Krizi gibi dış
faktörler 1994 ekonomik krizinin temel nedenleri olmuştur. (Oktar ve Dalyancı, 2010: 12)
1994 ekonomik krizi öncesi banka sahiplerinin medya ve basında hâkimiyeti söz konusu idi. Sektörde
yalnızca Sabah grubunun sahipleri gazetecilikten gelirken, diğer medya kuruluşlarının sahipleri aynı
zamanda banka sahibiydiler. Sabah grubu sektörde avantaj sağlamak ve medya etkisini gücü çevirmek
için Etibank’ı satın almıştır. 1994 ekonomik krizi bankacılık sektörünü olumsuz etkilemiştir. Ekonomik
kriz nedeniyle bankacılık sektöründe oluşan zarar medya sektörüne de yansımıştır. Kriz yıllarında,
maddi problemlerden dolayı Kanal 6 televizyonuna haciz gelmiştir. Kanal D’nin patronajı önce Ayhan
Şahenk’e ardından 1995 yılında Aydın Doğan’a geçmiştir. 5 Nisan 1994 kararlarının hemen akabinde 7
Nisanda gazete kâğıdına %95 zam yapılması basın sektöründe maliyetlerin artmasına neden
olmuştur. 1994 krizinin bir diğer neticesi ise medya patronlarının sendikalı çalışan istememesi, işten
çıkarmayla tehdit etmesi sonucu çalışanlar noter aracılığıyla sendikalardan istifa ettirilmiştir.
(Kadıoğlu, 2018: 108-110-112)
2000’li yılların başından itibaren siyasilerin tekrar seçilebilme endişesi taşıması, politik miyopluk
gözeterek uyguladığı kısa vadeli politikalar 2001 ekonomik krizinin temel nedenleri arasında
gösterilebilir. 2001 ekonomik krizi ve 2008 küresel ekonomik krizi Türkiye tarihinin önemli dönem
noktalarını oluşturan iki büyük ekonomik kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. 80’li yıllardan sonra
medya sektörünün iş adamlarının hâkimiyetine geçmesi, medyada holdingleşmeyi de beraberinde
getirmiştir. 2001 ekonomik krizi ile birlikte birçok bankaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından el konulmuş, buna bağlı olarak holdingler ve medya şirketleri devletin kontrolüne
geçmiştir. (Kadıoğlu, 2018: 114)
2001 ekonomik krizinde borsa bir anda yüzde 18,1 düşüş yaşamış, gecelik faizler ise yüzde 7500’lere
kadar çıkarken enflasyon oranı ise yüzde 70’e kadar yükselmiştir. Ekonomik krizden bütün sektörler
doğrudan etkilendiği gibi medya kurumları da etkilenmiştir. Ekonomik kriz nedeniyle tüm sektörler
harcamalarını kısma yoluna gitmiş, alınan tasarruf tedbirleri kapsamında işletmeler reklam
harcamalarını azaltmış, bu durum ise medya sektörünün reklam gelirlerine olumsuz yansımıştır. 2001
ekonomik krizi nedeniyle medya sektörünün reklam gelirlerinde %50 azalma olurken, medya
yatırımlarında ise %52’lik bir düşüş söz konusu olmuştur. (Bulunmaz, 2010: 64-67)
2001 kriziyle birlikte bazı medya şirketleri mali sıkıntıya girmiş, devlete olan borçları ödeyememiş
ardından söz konusu şirketlere TMSF tarafından el konulmuştur. TMSF el koyduğu medya
kuruluşlarını 2005 yılında satışa çıkarmasıyla birlikte medya sektörü yeniden şekillenmiştir. TMSF
2004 yılında Uzan Grubunun bütün şirketlerine el koymuştur. Uzan grubunun devlete olan borçları
karşılığında medya varlıkları satışa sunulmuştur. Bu kapsamda Doğan Grubu 2005 yılında Star TV’yi
satın almış, Star Gazetesi ise Sancak Grubuna satılmıştır. BDDK 27 Ekim 2000’de Dinç Bilgin’e ait
Etibank’a el koymuştur. Ardından TMSF, el koyduğu Bilgin Grubunun medya kuruluşları olan SabahATV’yi 2005 yılında Turgay Ciner’e 10 yıl vade ile 433 milyon dolara satmıştır. TMSF 2007 yılında Ciner
ve Bilgin grubunun kendi aralarında yapmış olduğu gizli protokolü isnat göstererek tekrar geri
almıştır. 5 Aralık 2007 tarihinde yapılan ihale çerçevesinde Sabah-ATV 1,1 milyar dolara Turkuvaz
Medya Grubu’na satılmıştır. (Kuyucu, 2013: 154)
3.2.2. 2008 Küresel Krizi ve Türk Medyası
2008 küresel krizi öncesi likidite bolluğu ve faiz oranlarındaki azalış dünya genelinde bütün sektörlere
olumlu yansımış, piyasalarda oluşan olumlu hava sektör bazlı büyümelere ve genişlemelere neden
olmuştur. Bu durum medya sektörüne de yansımıştır. Dünya genelinde reklam ve medya yatırımı
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harcamaları artmış, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle medya sahipleri yeni alanlara yatırım
yapmışlardır. Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflasını açıklaması olumlu küresel
ekonomik atmosferin değişmesine ekonomik krizin ise ilk işareti olarak karşımıza çıkmıştır. Küresel
ekonomik kriz domino etkisiyle bütün ülkelere yayılmış uluslararası ekonomik parametrelerde büyük
düşüşler meydana getirmiştir.
Tablo 1. Dünya Ekonomisi Genel Görünümü
Yıl

Büyüme (%)

Enflasyon (%)

Ticaret Artışı (%)

2006

4,0

3,7

9,2

2007

4,0

4,1

8,0

2008

1,5

6,0

3,1

2009

-2,2

2,4

-10,6

2010

4,1

3,7

12,5

2011

2,9

4,9

6,0

2012

2,5

3,9

2,5

http://www.mahfiegilmez.com/2013/04/kuresel-krizin-neresindeyiz.html(09.07.2019)
Tablo 1’deki uluslararası ekonomik parametrelere bakıldığında 2007’den sonra dünya ekonomik
büyüme oranları -%2,2 oranında düşmüş, talebin azalmasıyla enflasyon oranları %2,4’lere gerilemiş,
dünya ticaret hacmi ise -%10,6’lara kadar azalmıştır. Küresel ekonomik krizin yapmış olduğu tahribat
ilk başta gelişmiş ülkeleri ardından gelişmekte olan piyasaları ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır.
2008 küresel ekonomik krizi ABD’de finans piyasalarında başlamış daha sonra reel sektörü etkisi
altına almıştır. Ekonomik açıdan dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD ekonomisinin
krize girmesi dünya ticaretini de daraltmıştır. (Palacıoğlu, 2018: 14)
Tablo 2. Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler
Yıl

Büyüme (%)

Kişi Başı Gelir ($)

Enflasyon (%)

İşsizlik (%)

2004

9,4

5.775

9,3

10,8

2005

8,4

7.036

7,7

10,4

2006

6,9

7.597

9,6

9,5

2007

4,7

9.247

8,4

9,9

2008

0,7

10.444

10,1

12,7

2009

-4,8

8.561

6,8

12,6

2010

9,2

10.079

6,4

10,6

2011

8,8

10.444

10,5

9,0

2012

2,2

10.497

6,2

9,3

2013

4,2

10.822

7,4

9,6

Kaynak: https://www.hmb.gov.tr/bumko-ekonomik-gostergeler (09.07.2019)
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Türkiye’de 2008 yılında küresel ekonomik krizinin etkileri yoğunlaşarak devam etmiştir. Gelişmekte
olan ülkelerin 2008 ekonomik krizden etkilenmeleri, ülkelerin küresel sisteme entegrasyonuna bağlı
olarak değişim göstermiştir. (Öcal, 2011: 213) Türkiye’ye küresel ekonomik krizle birlikte yabancı
sermaye girişlerinde bir azalma olmuştur. Sıcak para girişlerinde meydana gelen azalış döviz kurlarını
yükseltmiş, bu durum ise maliyetlere yansımıştır. Tablo 2’ye göre Türkiye ekonomisinde 2008 yılında
büyüme oranları %0,7’ye 2009’da ise -%4,8’e kadar düşmüştür. İşsizlik rakamları ise %9,9’dan
%12,7’ye kadar çıkmıştır. Kişi başı gelirde ise % 18 azalma söz konusu olmuştur. 2010 itibarıyla
Türkiye ekonomisinde belirgin bir düzelme olduğu tablo 2’de görülmektedir.
Grafik 1. Dünya Medya ve Reklam Yatırımları (milyon dolar)
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Kaynak: www.zenithmedia.com (09.07.2019)
2008 küresel ekonomik krizi öncesi yaşanan likidite bolluğu birçok sektörde genişletici etki yaparken
reklamcılık ve medya yatırımlarına da olumlu yansımıştır. Küresel ekonomik kriz ile birlikte dünya
genelinde reklam ve medya yatırımlarında azalma meydana gelmiştir. Dünya genelinde reklam
harcamaları 2008 yılında 499 milyar dolardan krizin etkisiyle 2009 yılında 456 milyar dolara kadar
gerilemiştir. Özellikle ABD merkezli medya holdinglerinin finans şirketleriyle olan bütünleşik yapıları
2008 küresel ekonomik krizinden etkilenmelerini hızlandırmıştır. Dünya’da birçok medya şirketi
ekonomik krize çözüm olarak ya kapanmış ya da dijital medyaya geçmişlerdir. (Yurdigül ve Yurdigül,
2010, s. 1934)
Grafik 2. Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları (milyon tl)
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Kaynak: www.rd.org.tr (09.07.2019)
Küresel ekonomik krizi ile birlikte Türkiye ekonomisinde sektör bazlı büyüme oranları inişe geçmiş,
2008 yılı itibarıyla ise reklam yatırımları azalmaya başlamıştır. Türk medyası, harcama ve
yatırımlarının yüzde 80’ini reklam gelirlerinden finansa ettiğinden dolayı büyük bir ekonomik
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darboğaz ile karşı karşıya kalmıştır. (Kara, 2009: 75) Tablo 4’te Türkiye’de medya ve reklam yatırımları
2007 yılında büyük bir ivme yakalayarak 3,3 milyar liraya kadar yükselmiştir. Küresel ekonomik krizin
etkisiyle 2008 yılında 3,2 milyar liraya düşen reklam harcamaları daha sonra 2,7 milyar liraya kadar
düşmüştür. Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde oluşan olumlu gelişmeler 2010 yılında
reklam ve medya yatırımlarının 3,6 milyar liraya kadar yükselmesine katkı sağlamıştır.
Küresel ekonomik kriz Türkiye’de medya sahipliği yapısında bir takım değişiklikler meydana
getirmiştir. Doğan grubu D-Smart ile dijital yayıncılığa başlamıştır. Vatan gazetesi Doğan grubuna
satılmıştır. Mayıs 2008’de Kanaltürk televizyonu Koza İpek grubuna geçmiştir. TMSF, Kral TV ve Kral
FM’i Doğuş grubuna satmıştır. Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan gazeteleri Karacan-Demirören
ortaklığına satılmıştır. (Kadıoğlu, 2018: 117)
Türkiye’de 2008 krizi ile azalan reklam harcamaları televizyon dizilerini ve yapımcı şirketlerini de
doğrudan etkilemiştir. TV sahipleri diziler için ayırdıkları bütçeleri kısmış, yapımcı şirketler ise oluşan
maliyetleri dizi çalışanlarına yüklemişlerdir. (Sönmez, 2009) Bütün sektörlerde olduğu gibi medya
sektöründe de ekonomik krizin ardından ilk başvurulan yöntem toplu işten çıkarmalar olmuştur. 2008
küresel krizi ile birlikte Türk Medya Grubu 400 kişinin işine son vermiştir. Digitürk ve Turkmax ise 100
kişiyi, TV8 kanalı 50 kişiyi, FOX TV ise 40 kişiyi işten çıkarmıştır. Çalışanların işlerine son verilmesinin
yanında dergi ve gazeteler sayfa sayılarını azaltma yoluna gitmişlerdir. (Kara, 2009: 76)
2008 küresel ekonomik kriz sonrası Türk medyasının krizi daha az hasarla atlatabilmesi için farklı
çözümler ortaya konulmuştur. Dünya ülkelerinde medya sektörünün küresel ekonomik krizi aşmada
işletmelere yönelik doğrudan yardım veya sübvansiyon destekleri söz konusudur. Küresel kriz
çerçevesinde Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ile kısa çalışma ödeneğinin
medyaya yönelik kapsamı genişletilmiştir. Söz konusu destek ile ekonomik krizden etkilenen Basın İş
Kanunu’na tabi medya çalışanlarının maaşları devlet tarafından ödenmiştir. Türkiye’de ekonomik
krizle mücadele kapsamında medya sahipleri dijital medyaya geçiş için çalışmalar yapmışlardır.
Ekonomik kriz ile birlikte basın sektörünün hem reklam gelirleri düşmüş hem de maliyetler artmıştır.
Maliyetleri düşürebilmek amacıyla Akşam, Tercüman ve Güneş Gazeteleri sayfalarını 1 cm daraltarak
önemli oranda tasarruf sağlamışlardır. (Yurdigül ve Yurdigül, 2010: 1936)
4. 2008 Ekonomik Krizinde Medya Şirketlerinin Durumu
4.1. Turkuaz Medya Grubu
Turkuvaz medya grubu, eski sahibi Ahmet Çalık tarafından 5 Aralık 2007’de Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’nun yapmış olduğu ihale kapsamında daha önce Ciner Holding’e bağlı bulunan Sabah-ATV
grubunu 1,1 milyar dolara satın alarak medya sektörüne girmiştir. Turkuaz medya grubu Aralık
2013’te el değiştirerek Kalyon gruba satılmıştır. (http://www.hurriyet.com.tr, 2013) Günümüzde
Turkuvaz medya grubu bünyesinde ATV, A2, A Haber, A SPOR, A PARA, A NEWS, ATV Avrupa, Minika
TV, Minika Çocuk ve Minika GO olmak üzere 10 Televizyon kanalı yayın yapmaktadır. Sabah, Takvim,
Fotomaç, Daily Sabah, Yeni Asır, Fikriyat, Sabah Avrupa ve Sabah USA olmak üzere 8 gazete faaliyet
göstermektedir. Teknokulis, Aktüel, Bebeğim, Sabit fikir, China Today, Cosmopolitan, Cosmopolitan
bride, esquire, Forbes, Bazaar, Home Art, House Beautiful, Lacivert, Otohaber, Para, Sofra, Şamdan
Plus, Minika Çocuk ve Minika Go olmak üzere 19 dergi ile yayın yapmaktadır. A Haber Radyo, Radyo
Turkuaz, A Spor Radyo, A Para Radyo, Vav Radyo, Turkuvaz Efsane, Turkuvaz Romantik, Radyo Enerji,
Radyo Soft, Turkuvaz Anadolu, ve A News Radio olmak üzere 11 adet radyo kanalı yayın hayatına
devam etmektedir. Bunların yanında Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 1 adet dağıtım ve pazarlama
şirketi, 1 adet basım şirketi (Turkuvaz Dağıtım ve Pazarlama), 1 adet mobil medya şirketi (Turkuvaz
Mobil Medya) ve www.sabahsarisayfalar.com, www.yeniasirilan.com adlı ilan siteleri ve faaliyet
göstermektedir. (https://www.tmgrup.com.tr, 2019)
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Tablo 3. Turkuvaz Medya Grubu Mali Tablosu (Bin USD)
2008
Varlıklar

2009

2010

2011

2012

2013

1.168.351

1.192.535

1.258.795

1.085.803

1.130.144

1.025.178

Kaynaklar

862.150

938.468

1.020.129

1.042.490

1.152.500

861.966

Net Varlıklar

306.201

254.067

238.666

43.313

-22.356

163.211

Faaliyet Kârı

27.657

-2.289

64.223

27.260

-52.843

-33.553

Kaynak: 2008-2013 yılları faaliyet raporlarından alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Yılsonu Merkez
Bankası kurları dikkate alınmıştır.
Tablo 3’te Turkuvaz Medya Grubu’nun faaliyetleri ile ilgili temel ekonomik parametreler hakkında
genel bilgiler verilmiştir. 2008 küresel ekonomik krizi etkisini hissettirmeye başladığı 2009 yılı ile
birlikte Turkuvaz Medya Grubu’nun net varlıkları 2013 yılına kadar sürekli azalış göstermiştir. Medya
grubunun net varlıkları 2008 yılında 306 milyon dolar iken 2012 yılında -22.356 milyon dolara inmiş,
daha sonra toparlanarak 2013 yılında 163.211 milyon dolara yükselmiştir. Turkuvaz Medya
Grubu’nun Faaliyet kârı ise 2009 yılında -2.289 milyon dolar olurken, 2010 yılında toparlanarak
64.223 milyon dolara yükselmiş, 2011 yılından sonra ise negatif yönlü seyir devam ederek 2013 yılı
itibariyle faaliyet zararı -33.553 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2008 küresel ekonomik krizinde ve diğer ekonomik krizlerde ilk başvurulan yöntem personel
maaşlarında azaltma ve işten çıkarmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Turkuvaz Medya Grubu
bünyesinde ekonomik kriz gerekçe gösterilerek personel maaşlarında tenzilata gidilmiştir. Maaş
indirimi çalışanlar tarafından greve gidilerek karşılık bulmuştur. Medya grubunda kriz sebebiyle 60’a
yakın kişi işten çıkarılmıştır. (http://www.haber7.com, 2011) Grev kararına katılım ekonomik kriz
ortamında çalışanların işten çıkarılırsam yeni iş bulamam korkusuyla beklenenden daha düşük
olmuştur (Kara, 2009: 66).
4.2. Ciner Medya Grubu
Ciner grubu 20 Ekim 2000 tarihinde Sabah Gazetesinin hisselerinin çoğunluğunu satın alarak basın
sektörüne giriş yapmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Nisan 2007’de Turgay Ciner’in Dinç
Bilgin’den satın almış olduğu hisselere el koymasının ardından 2007 yılında Habertürk’ü 35 milyon
dolara satın alarak 2009 yılında Habertürk gazetesi yayın hayatına başlatmıştır. Ciner Yayın Holding 14
Eylül 2007’de kurulmuş olup, radyo ve televizyon yayıncılığı, yapımcılık, basım, dijital medya, gazete,
dergi, kitap, dağıtım, perakende ve alternatif telekom alanlarında faaliyet göstermektedir. (Bulunmaz,
2010: 240) Ciner medya grubu Habertürk TV, Show TV, Blomberg HT, Show Max ve Show Türk
televizyonları ile yayın hayatını sürdürmektedir. 2009 yılında yayın hayatına başlayan Habertürk
gazetesi ise 5 Temmuz 2018’de son baskısını yaparak www.habertürk.com adresi ile internet
mecrasında faaliyet göstermeye devam etmektedir. Ciner medya grubu bünyesinde HT Hayat, HT
Kulüp, HT Emlak ve Business HT olmak üzere 4 dergi yayın hayatına devam etmektedir. Grubun
bünyesinde Habertürk Radyo ve Blomberg HT Radyoları faaliyet göstermektedir. Habertürk
Matbaacılık ve C yapım Filmcilik holdingin faaliyette bulunduğu diğer alanları oluşturmaktadır. (Şeker
ve Uzun, 2018: 116)
Diğer medya gruplarında olduğu gibi Ciner Medya Grubunda da ekonomik krizin faturası ilk olarak
çalışanlara kesilmiştir. Ekonomik kriz gerekçe göstererek Kasım 2008’de Habertürk ve Kanal 1
televizyonunda ışıkçı, kameraman, resim seçici ve montajcılardan oluşan 30 kişinin işine son
verilmiştir. (Kara, 2009: 76) Ekonomik nedenlerden ötürü tenkisata giden Ciner Grubu 5 Ocak 2011
tarihinde Newsweek, FHM, Mother and Baby, GEO, Food and Travel ve OK! Dergilerini kapatmış,
yaklaşık 200 kişi işsiz kalmıştı. (Söylemez, 2011) Ayrıca Ajans Habertürk’te 18 kişi ile yollar ayrılmıştır.
Habertürk
gazetesinin
eklerinde
sayfa
sayıları
12’den
8
sayfaya
indirilmiştir.
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(www.patronlardunyasi.com, 2011) Ciner grubu ekonomik kriz nedeniyle yeni bir gazete projesini
Şubat-2009 yılı sonuna kadar ertelemek zorunda kalmıştır. (Sönmez, 2009)
4.3. Doğuş Medya Grubu
Doğuş Holding 19 Aralık 1993 tarihinde Doğan Holding ile birlikte Kanal D televizyonunu kurarak
medya sektörüne giriş yapmıştır. Haziran 1994 tarihinde ise Kanal D’nin bütün hisseleri Doğuş
Grubu’na geçse de 1995 yılında Kanal D’deki bütün haklarını Doğan Holding’e devretmiştir. (Kadıoğlu,
2018: 112) Doğuş grubu 1999 yılında Kanal E’yi ve Cavit Çağlar’dan NTV’yi satın alarak medya
sektörüne yeniden giriş yapmıştır. 16 Ekim 2000 tarihinde Kanal E televizyonu isim değiştirerek CNBCE olarak yayın hayatına devam etmiştir. (Bulunmaz, 2011: 240) Doğuş Yayın Grubu’nun bünyesinde
NTV, STAR TV ve EUROSTAR olmak üzere 3 tv kanalı yayın faaliyetlerine devam etmektedir. Doğuş
Yayın Grubu bünyesinde NTV radyo, Kral pop Radyo ve KRAL FM yayın hayatını sürdürmektedir.
www.puhutv.com, https://www.ntvspor.net, https://www.kralmuzik.com.tr, www.vogue.com.tr ve
www.gq.com.tr siteleri internet üzerinden faaliyet göstermektedir. VOGUE, GQ, Pozitif ve Mobilet
dergileri Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren dergilerdir.
Küresel ekonomik krizi gerekçe gösterilerek Doğuş Grubu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan
devraldığı Kral TV’de 172 kişinin işine son vermiştir. Ayrıca Kral TV’nin popüler bir kanal yapma planı
ekonomik kriz nedeniyle ertelemiştir. (Kara, 2009: 76)

Tablo 4. Doğuş Yayın Grubu Mali Tablosu (Bin Dolar)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Varlıklar

299.563

316.937

326.911

796.815

870.137

744.924

Kaynaklar

119.441

122.832

165.275

148.602

337.107

384.958

Net Varlıklar

96.845

120.253

146.249

158.102

393.224

333.989

Faaliyet Kârı

14.997

38.864

37.881

80.614

140.726

12.887

Kaynak: 2008-2013 yılları faaliyet raporlarından alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Yılsonu Merkez
Bankası kurları dikkate alınmıştır.
Tablo 4’te Doğuş Medya Grubu’nun 2008-2013 yıllarıyla ilgili temel ekonomik parametreleri hakkında
genel bilgiler verilmiştir. Küresel ekonomik krizinin etkisi Doğuş Medya Grubu’nun varlıklarında da
etkisini göstermiştir. Grubun varlıklarında 2011 yılına kadar durağan bir seyir söz konusudur. 2008
yılında 299.563 milyon dolar olan varlıklar 2010 yılında 326.911 dolar olarak gerçekleşirken, 2011
yılından sonra toparlanma göstererek 2013 yılında 744.924 milyon dolara yükselmiştir. Doğuş
Medya’nın faaliyet 2009 yılında 38.864 milyon dolar açıklanmış, 2008 küresel ekonomik krizinin
etkisiyle 2010 yılında düşüş göstermiştir. 2011 yılından itibaren grubun faaliyet kârı 80.614 milyon
dolara yükselmiş, 2012 yılında ise 140.726 milyon dolar olmuştur.
4.4. Doğan Yayın Holding
Doğan Holding yönetim kurulu başkanı Aydın Doğan, 8 Ekim 1979 tarihinde Milliyet gazetesinin %75
hissesini satın alarak medya sektörüne giriş yapmıştır. 6 Ekim 1980 tarihinde ise hisselerin tamamını
satın alarak gazetenin resmi sahibi olmuştur. Aydın Doğan Haziran-1994’te Hürriyet gazetesini satın
alarak holding bünyesine kazandırmıştır. 1993 yılında yayın Doğuş Grubu ve Doğan Grubu tarafından
ortaklaşa kurulan Kanal D yayın hayatına başladı. Haziran-1994’te ise Kanal D’nin tüm hisseleri Aydın
Doğan’a geçti. Doğan Grubu bünyesinde 23 Ocak 1995’te Posta Gazetesi yayın hayatına başladı. 11
Ekim 1999 tarihinde CNN ile yapılan anlaşma ile CNNTÜRK kanalı yayın hayatına başladı. 2002 yılında
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Vatan Gazetesi Doğan Holding tarafından satın alındı. 2007 tarihinde Doğan Grubu, D-Smart’ı kurarak
dijital yayıncılık hayatına giriş yapmıştır. (Kadıoğlu, 2018: 104-117)
2011 yılında çıkan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında çıkan 6112 sayılı
kanun gereğince medya kuruluşlarının pazar paylarının %30 ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu kanun
kapsamında, Doğan Grubu 2005 yılında bünyesine kattığı Star TV’yi Doğuş Holding’e, Milliyet ve
Vatan gazetelerini ise Demirören ve Karacan ortaklığı olan DK Gazetecilik ve Yayıncılık AŞ’ye satmıştır.
(Sözeri, 2015: 12)
Mart-2018’de Doğan grubu hisselerini 890 milyon dolara Demirören grubuna satmıştır. Doğan
Grubunun 2018 yılında sahip olduğu kuruluşlar; (Kalafat, 2018)
Doğan Haber Ajansı (DHA), Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Kanal D Romanya,
Euro D TV televizyonları,
Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME gazeteleri, hurriyet.com.tr, posta.com.tr,
fanatik.com.tr, hurriyetdailynews.com adlı haber portalları,
Doğan Burda Yayıncılık bünyesinde 68 adet dergi,
Doğan Egmont ve Doğan Kitapçılık adında yayınevleri.
Radyo D, Slow Türk, CNN Türk Radyo ve radyonom.com adlı dört radyo istasyonu,
D Productions, InDHouse, Kanal D Home Video ve Doğan Music Company adlı TV ve müzik yapım
şirketleri,
MedyaNet,
www.arabam.com,
www.hurriyetemlak.com,
www.hurriyetoto.com,
www.yenibiris.com, www.ekolay.net, www.yakala.co, hurriyetaile.com, mahmure.com ve
bigpara.com olmak üzere on online dağıtım ve e-pazarlama siteleri,
Doğan Dağıtım, Doğan Printing Center, Doğan Media International ve Doğan Dış Ticaret basım,
dağıtım ve dış ticaret şirketleri,
D-Smart, Blu TV adlı Dijital TV Platformlarıdır.
Doğan holding, Demirören grubuna 2018 yılında yapmış olduğu satıştan sonra günümüzde medya
sektöründe SlowTürk radyo kanalı, Blue TV dijital televizyon platformu, Doğan Kitap, Doğan Burda
Dergi Grubu ve DMC adlı müzik şirketi ile faaliyetlerine devam etmektedir. (Kuyucu, 2018: 98)
Tablo 5. Doğan Yayın Holding Mali Tablosu (Bin Dolar)
2008

2009

Varlıklar

3.061.375 2.823.102

Kaynaklar

1.001.446

Faaliyet Kârı
Yıl Sonu Kurları

2010

2011

2012

2013

2.531.217

2.483.456

2.214.784

1.778.070

933.773

513.788

345.704

524.302

499.906

-212.840

-230.619

-154.136

-632.114

110.824

-88.246

1,5218

1,4873

1,5376

1,8889

1,7776

2,1304

Kaynak: 2008-2013 yılları faaliyet raporlarından alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Yılsonu Merkez
Bankası kurları dikkate alınmıştır.
Tablo 5’te Doğan Yayın Holding’in 2008-2013 yıllarıyla ilgili temel ekonomik parametreleri hakkında
genel bilgiler verilmiştir. Küresel ekonomik krizin etkileri Doğan Yayın Holding’in varlıklarında,
kaynaklarında ve kârlarında 2008 yılında başlayarak 2012 yılına kadar sürmüştür. 2008 yılında 212
milyon dolar zarar açıklayan Doğan Medya Grubu, 2009 yılına 230 milyon dolar, 2010 yılında 154
milyon dolar, 2011 yılında ise 632 milyon dolar zarar açıklamıştır. 2012 yılında toparlanma sürecine
giren yayın grubu 110 milyon dolar kâr elde etmiştir. Doğan Yayın Holding’in varlıklarında da 2008
yılından 2013 yılına kadar dolar bazında azalma söz konusudur.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Doğan Yayın Holding Milliyet gazetesinin İK, Taktik, İnsan Kaynakları
ve İddaa Spor eklerinin yayınlarına son vermiştir. Doğan grubu Tempo ve Seda Magazin dergilerini
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kapatma kararı almıştır. Ayrıca CNN Türk televizyonunda çalışan 20’ye yakın çalışanın işine son
verilmiştir. (Kara, 2009: 76)

SONUÇ
Türkiye’de 1980 öncesi ailelerin hâkimiyetinde olan basın işletmeleri küresel değişim ve dönüşüm
nedeniyle daha sonra yerini farklı iş kolundan gelen iş adamlarına bırakmak zorunda kalmıştır. Farklı
sektörden gelen iş insanlarının medya sektörüne yatırım yapması çapraz mülkiyet olarak karşımıza
çıkmaktadır. İktisadi alanda mevcut olan acımaz rekabet medya sektörüne de yansımıştır. Promosyon
savaşları ve medya maliyetlerinin artması ile holding sahipleri rakip medya kuruluşlarının hâkimiyet
alanlarını sınırlandırarak medya piyasasının oligopolistik bir yapıya bürünmesine neden olmuştur.
Holdingleşmiş medya gücü, haberi ticari meta okuru ise müşteri olarak görmekte kârını maksimize
edebilme adına ise çıkarlarına tehdit oluşturabilecek kesimlere ve siyasi iktidara karşı bu gücü
rahatlıkla kullanabilmektedir. (Kara, 2009: 77)
2008 Küresel ekonomik krizi tüm alanlarda etkisini derinlemesine hissettirmiştir. Küresel kriz finansal
krize dönüşerek kısa sürede reel sektörü etkisi altına almıştır. Krizden etkilenen reel sektör
yatırımlarını ertelemiş, ilk önlem olarak da reklam yatırımlarını azaltmıştır. Medya ve reklam
yatırımları dünya genelinde ve Türkiye’de 2008 yılı itibariyle azalış göstermiştir. Küresel ekonomik kriz
Türkiye’de ilk olarak finans ve bankacılık sektörünü etkilemiş ardından tekstil, otomotiv, inşaat ve
medya sektörünü de etkisi altına almıştır.
Çapraz mülkiyet durumu ve medyanın holdingleşmiş olması krizin medya sektörüne etkisini
hızlandırmıştır. Holdinglerin bünyesinde hem medya hem de diğer iştiraklerin faaliyetleri söz
konusudur. Entegre olmuş holding yapısı medya sektörünün krizden daha hızlı etkilenmesine neden
olmuştur. Türkiye’de medya sektörü ekonomik krize tedbir olarak yatırımlarını ertelemiş, istihdam
durumunu tekrar gözden geçirerek bir kısım çalışanlarının işlerine son vermiştir. Bu doğrultuda birçok
yayın kuruluşu gazete eklerini kaldırmış, gazete ebatlarını küçültmüş, personel sayılarında tenkisata
gitmiştir. Medya sektöründe kriz gerekçe gösterilerek uzun süre maaşlarda zam yapılmamış bazı basın
işletmeleri ise maaşlarda kesintiye gitmiştir. (Kara, 2009: 77) Küresel krizden en fazla etkilenen bir
diğer alan ise dizi sektörüdür. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yayımladığı
raporda 2008 yılı rakamlarına göre dizi sektörünün %30 küçüldüğü, 150 bin kişinin istihdam edildiği
bu sektörde kriz nedeniyle 50 bin kişi işlerini kaybettiği belirtilmiştir. (İSMMMMO, 2010: 403)
Hem Küresel ekonomik kriz hem de iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte medya sektörü
gelenekselden yeni medyaya dönüşümü öncelemiştir. Medya sektörü ekonomik krizle mücadele
politikası olarak internet mecrasına öncelik vermiştir. Bu bağlamda bazı medya kuruluşları
faaliyetlerini aksatmayacak şekilde maliyetleri azaltmak için gazeteleri yazılı basından çekerek
internet haber sitelerine dönüştürmüşlerdir.
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Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Malzeme Talep Tahmininde Örnek Bir Uygulama
Arş. Gör. Pınar UÇAKKUŞ1
Arş. Gör. G. Gülcan ŞEREMET2

Özet
Malzeme ihtiyaç planlanmasında işletme politikaları bakımından verimlilik, etkinlik, performans
faaliyetlerine uygun olarak önceden belirlenen gerekli miktarları karşılamak ve her türlü kaynağın
optimal olarak kullanımı amaçlanmıştır. Günümüzde teknolojinin, ekonominin, sosyal koşulların hızlı
değişimi ile birlikte sağlık kurumlarının bünyesinde yer alan malzemelerin satın alınması, stoklanması
ve kullanılması açısından malzeme ihtiyaç planlaması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Gazi
üniversitesi hastanesi bünyesinde beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde yer alan aspirasyon
kateterinin 2013 ve 2018 yılları arasında kullanım miktarları dikkate alınarak daha sonraki yıl için
tahminler yapılmıştır. Yapılan tahminin doğrululuğunu ölçmek için ise araştırmada talep tahmin
yöntemlerinden hareketli ortalama, üstel düzeltme, Holt-Winters, Trend analysis tahmin yöntemleri
kullanılacaktır. Tahmin sonuçlarının doğrululuğunun ölçümünde ortalama mutlak hata yüzdesi (Mean
Absolute Percent Eror-MAPE) ve ortalama mutlak hata (Mean Absolute Deviation-MAD)tahmin
yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu en uygun talep tahmin yöntemi Çarpımsal HoltWinters olduğu saptanmıştır. Sağlık kurumları yönetiminde kalitatif yöntemlerin yanında kantitatif
yöntemlerde kullanılarak en doğru talep tahmini yapılmalıdır. Bu doğrultuda, seçilen talep tahmin
yöntemi, yönetim tarafından uygulanacak politikalara ışık tutabilecektir.
Anahtar Sözcükler: Malzeme İhtiyaç Planlaması, Zaman Serileri, Tıbbi Malzemeler, Talep Tahmini.
A Case Study in Medical Supplies Demand Forecasting in Health Care Facilities
Abstract
Material requirements planning is the optimal use of all kinds of resources in order to meet the
predefined required amounts in terms of efficiency, effectiveness, and performance activities in
terms of operational policies. Nowadays, technology, economy, social conditions and the rapid
changes along with the purchase of the materials within the health care facilities, material
requirements planning in terms of storage and use is of paramount importance. Today, with the
rapid change of technology, economy and social conditions, material requirement planning is of
great importance in terms of purchasing, stocking and using the materials within the health
institutions. In this study, estimations will be made for the following year considering the amount of
use of aspiration catheter in the brain surgery intensive care unit of Gazi University Hospital between
2013 and 2018. In order to measure the accuracy of the estimation, moving average, exponential
correction, Holt-Winters, Trend analysis estimation methods will be used. Mean Absolute Percent
Eror (MAPE) and Mean Absolute Deviation (MAD) were used to measure the accuracy of the
estimation results. The most appropriate demand estimation method was found to be Multiplicative
Holt-Winters. In the management of health institutions, the most accurate demand estimation
should be made using quantitative methods as well as qualitative methods. Accordingly, the selected
demand forecasting method may shed light on the policies to be implemented by the management.
Keywords: Material requirement planning, time series, medical supplies, demand forecasting
602

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
1. Giriş
Ekonomik açıdan talep, insanların belirli bir süre içerisinde satın almaya istekli ve satın alabilecekleri
bir ürün veya hizmetin miktarı olarak tanımlanabilir. Tahmin, gelecekteki olayları tahmin etmek için
bilim değil bir sanat olarak düşünülmelidir. Tahmini ihtiyaçlar değiştiğinden, her durumda her
organizasyon için en iyi sonuç veren üstün bir yöntem yoktur. Bir kurumda işe yarayan metot
diğerinde felakete neden olabilir (Kasapoğlu, 2016).
Sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda, doğru bilgi ihtiyacı olan insanlara uygun bakımı, ürünleri ve
hizmetleri sağlamak da hayatidir. Sağlık alanı sürekli gelişen bir varlıktır ve teknoloji sayesinde her
gün endişe verici biçimde dönüşmektedir. Gilliland (2011)’e göre, sağlık hizmetlerinde doğru bilgiyi
kullanmak çok önemlidir. Birden fazla tahmin yöntemi olduğu için hangi yaklaşımın onlara en iyi
bilgiyi sağlayacağını ve bu bilgiyi başarıyla uygulamak için doğru rehberlik ciddiye alınmalıdır.
Sağlık hizmetlerinde talep tahmininde belirli sağlık koşullarının veya durumlarının öngörülmesi için
güvenilir veri, bilgi ve uygun analitik araçlar gerektirdiğini” iddia eder (Armstrong, 2001). Planlama ve
uygulama süreci tahmininin kritik bir unsuru olarak, geleceği belirli sistematik bir süreç ya da sezgiler
yoluyla edinilen temel bilgilere dayanan olaylardır. Sağlık tahmininde tek bir yaklaşım yoktur ve bu
nedenle toplam veya belirli sağlık koşullarını öngörmek için çeşitli yöntemler benimsenmiştir. Doğru
tahmin araçları “gelecekteki sağlık olaylarını veya sağlık hizmetleri ve sağlık ihtiyaçları için talepler
gibi durumları” öngörmede değerlidir (Soyiri ve Reidpath, 2013:1).
Sağlık sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasılada önemli bir pay almakta ve önemli bir hizmet endüstrisi haline
gelmiştir. (Tutar ve Kılınç, 2007). Sağlık sektörünün temel yapıtaşlarından biri olan hastaneler, günde
yüzlerce hastanın tedavi edildiği önemli birimlerdir. Bu birimlerde tedavi amaçlı kullanılan
malzemelerin bulunurluğu dikkatli biçimde ele alınmalıdır. Fazla malzeme bulundurmanın ortaya
çıkaracağı stok tabanlı maliyet problemlerinin yanı sıra malzemenin olmaması durumunda ortaya
çıkabilecek olumsuzluklarda göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızın ana amacı, sağlık
hizmetlerinde hatanın toleransı olmaması ve fazla stok bulundurmanın maliyetler açısından
dezavantaj sağlaması sebebi ile tıbbi malzeme talep tahminini doğru zamanda, doğru miktarda ve
doğru zamanda sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca hastanelerde tıbbi malzeme talep tahmini ile ilgili
çok az çalışma bulunmaktadır. Literatüre bu alanda katkı sağlaması amaçlanmıştır.
2. Gereç ve Yöntem
Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinin beyin cerrahi yoğun bakımda aspirasyon kateteri
tüketiminin kantitatif tahmin yöntemleri ile analiz edilmesi ve en uygun tahmin modelinin
belirlenerek gelecek 12 aylık döneme ait aspirasyon kateteri tüketimi tahmininin yapılmasıdır.
Araştırmanın evrenini 2013 Ocak -2018 Haziran döneminde aylık kullanılan aspirasyon kateteri
tüketimi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiştir, bu tarihlerde beyin cerrahi yoğun
bakımda tüketilen tüm aspirasyon kateteri araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi
için gerekli yasal izin Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden alınmıştır. Araştırmada verilerin
değerlendirilmesinde Microsoft Excel ve Minitab 18 istatistik programını kullanılmıştır. Araştırmada
talep tahmin yöntemlerinden hareketli ortalama yöntemleri, tek üstel düzeltme yöntemi, Winters
yöntemleri, Trend analizi kullanılmış ve en iyi tahmini veren yöntemi tespit edebilmek için yöntemler
arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Tahmin sonuçlarının doğrululuğunun ölçümünde ortalama mutlak
hata (Mean Absolute Deviation-MAD) ve ortalama mutlak hata yüzdesi (Mean Absolute Percent ErorMAPE) kullanılmıştır. Ortalama mutlak yüzde hatası (MAPE), bir model tarafından öngörülen değerler
ile gerçekte gözlemlenen değerler arasındaki mutlak hataların / farkların ortalama yüzdesidir. MAPE
ölçekten bağımsız olduğundan, farklı veri setleri arasındaki tahmin performansını karşılaştırmak için
sıklıkla kullanılır (Bergs ve ark., 2014).
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MAD ve MAPE ağıdaki şekilde hesaplanmıştır (Özcan, 2009: 59):
MAD= ∑ ⌊𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘−𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛⌋/ 𝑛
MAPE=∑ ⌊𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘−𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛⌋/ ∑ 𝐺𝑒𝑟ç𝑒k

Talep tahmini, işletme kararlarının büyük ölçüde öngörüye dayanması bakımından oldukça önemlidir.
Hangi pazarlara girileceği, hangi ürünlerin üretileceği, ne kadar satın alma yapılacağı, elde ne kadar
stok bulundurulacağı ve ne kadar personel istihdam edileceği gibi kararlar bir tahmin yapılmasını
gerektirir. Ortalama mutlak hata yüzdesi (OMHY-MAPE) değeri ile de mutlak hata, dönem başına
değil, gerçekleşen değerin yüzdesi olarak dikkate alınır. Pozitif (+) veya negatif (-) hataların birbirlerini
etkilememesi için kare alma yolu tercih edilirse, hata mertebesi büyük sayılarla tanımlanmaktadır.
Hata karelerinin ortalaması (HKO-MSE) ile, hataların karesi alındığından daha büyük olan hataların
değeri büyümekte ve böylece büyük hatalar bir anlamda cezalandırmış olmaktadır. Değerlendirme
aşamasında HKO değeri daha düşük olan tahmin yöntemi, veri seti için en uygun yöntem olarak
seçilmektedir (Ersoy ve Ersoy, 2011).
3. Bulgular
Araştırmada tahmin yöntemlerinin hangisinin başarılı olabileceğini tespit edebilmek için aspirasyon
kateteri verisinin hangi özelliklere sahip olduğu Microsoft Excel programı ve Minitab 18 programı ile
trend ve otokorelasyon analizi yapılmıştır. Şekil 1’de trend analizi grafiğinde x ekseni ayları, y ekseni
ise aspirasyon kateteri tüketimini ifade etmektedir. Yapılan trend analizine göre aspirasyon kateteri
tüketiminin sabit olmadığı belli aylar düştüğü belli aylar arttığı tespit edilmiş ve yıllar bazında
aspirasyon kateteri tüketiminin sürekli artan ve azalan bir trend gösterdiği saptanmıştır.
Otokorelasyon analizinde ise x ekseni aralıkları (lag); y ekseni ise otokorelasyon katsayısını
göstermektedir. otokorelasyon analizinin sonucunda aspirasyon kateteri kullanımında mevsimsellik
görülmemektedir.
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Şekil 1. Aspirasyon Kateteri Tüketiminin Trend ve Otokorelasyon Analizi

Aspirasyon kateteri ihtiyacını belirlemek için hareketli ortalama yöntemine göre yapılan analizlerde, k
değerine (ortalamaya girecek ay sayısı) rassal olarak 3 alındığında MAPE: 64, MAD: 353 hata değeri
tespit edilmiştir. Ortalamaya girecek k sayısı 5 aldığında ise MAPE: 62, MAD: 329, değeri almıştır. Bu
durumda k değeri arttıkça MAPE ve MAD değerimizin azaldığı, tespit edilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2. Aspirasyon Kateteri Tüketiminin Hareketli Ortalama Yöntemi ile Tahmini

Basit üstel düzeltme yöntemlerindeki temel varsayım, geçmişte gözlemlenen yapının gelecekte de
devam edeceğidir. Bu yapıdan sapmalar, hata paylarının α katsayısıyla düzgünleştirilerek modele
dahil edilerek ve hata değerlerini minimize eden değer tespit edilmektedir (Benli ve Yıldız, 2014: 214218). Basit üstel düzeltme yönetiminde ise düzeltme katsayısı α=0.2 ve 0.9 olarak aspirasyon kateteri
tüketimi tahmin edilmeye çalışılmıştır. α=0.2 alındığında MAPE 66, MAD 341 değer aldığı tespit
edilmiştir. Aspirasyon kateteri tüketimi tahmin etmek için α=0.9 alındığında ise MAPE 73, MAD 438
değer aldığı saptanmıştır. Bu durumda α değeri arttıkça MAPE ve MAD değerinin arttığı tespit
edilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Aspirasyon Kateteri Tüketiminin Basit Üstel Düzleştirme Yöntemine Göre Tahmini

Araştırmada Winters’ın çarpımsal modelleri ile malzeme ihtiyacı tahmin edilmiştir. Düzleştirme
sabitlerinin, tahmin hatasını minimum yapacak şekilde belirlenebilmesi için : 1 , : 0,2 değerlerine 0
ile 1 arasında değişen değerler verilmiş ve en küçük hata kareleri toplamının elde edildiği değerleri
modelin düzleştirme katsayıları olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda çarpımsal
modelde MAPE 3.89, MAD 41.34 değer tespit edilmiştir (Şekil 4).
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Şekil 4. Aspirasyon Kateteri Tüketiminin Holt-Winters’ın Çarpımsal Modele Göre Tahmini

Son olarak ise linear trend modeli ile aspirasyon kateteri ihtiyacı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yapılan
analize göre modelde MAPE 56, MAD 301 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Aspirasyon Kateteri Tüketiminin Linear Trend Modeline Göre Tahmini
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Tablo 1. Talep Tahmin Yöntemlerine Göre Hata Ölçütleri Değerleri
Yöntemler

MAPE

MAD

MSD

Çarpımsal Holt-Winters Yöntemi

3,89

41,34

8985,35

Hareketli Ortalama Yöntemi (k=5)

62

329

169555

Tek Üstel Düzeltme Yöntemi (α=0,9)

73

438

314963

Hareketli Ortalama Yöntemi (k=3)

64

353

182631

Tek Üstel Düzeltme Yöntemi(α=0,2)

66

341

182962

Trend Analysis

56

301

153441

Yapılan karşılaştırmalar, en iyi talep tahmin yöntemi olarak Çarpımsal Holt-Winters yöntemi
seçilmiştir. Haraketli ortalama yöntemi ile 12 aylık aspirasyon kateteri tüketimi tahmini edilmiştir
(Tablo 2).

Tablo 2. Geleceğe Yönelik Aspirasyon Kateteri Tüketimi Tahmini
Dönem

Tahmin Edilen

En Düşük

En Yüksek

2018/7

171,37

70,08

272,66

2018/8

1471,66

1368,78

1574,53

2018/9

1924,49

1819,84

2029,13

2018/10

1016,33

909,74

1122,92

2018/11

713,83

605,14

822,52

2018/12

1259,95

1149,00

1370,91

2019/1

543,88

430,52

657,25

2019/2

455,79

339,88

571,69

2019/3

2013,38

1894,81

2131,96

2019/4

596,23

474,86

717,60

2019/3

1377,02

1252,76

1501,29

2019/4

1101,12

973,84

1228,39

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Sonuç olarak, talep tahmini, gelecekte veya belirli bir zamanda ortaya çıkabilecek talep seviyesini
tahmin etme sanatıdır tahmin gerekliliği, tahmin edicilerin karşılaştıkları sorunlar ve yönetimin karar
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vermesine yardımcı olacak tahminler ile ilgilidir. Teknolojinin uygun şekilde dağıtılması, sunulan sağlık
hizmetinin kalitesindeki iyileşmeye, maliyetin korunmasına ve sağlık sistemi tarafından sunulan
hizmetlere erişimin artmasına katkıda bulunur. Hastane ve klinik yöneticileri, muhasebe kurallarını ve
finansal baskıları karşılayan yatırım getirisi beklentisiyle karşı karşıyadır. Talep tahmini, tedarik
planlama açısından işletmeler için büyük bir öneme sahiptir. Kuruluşlar, bir sonraki aşamada ne kadar
malzemeye ihtiyaçları olacağını, ne kadar personele gereksinim duyulacağını, ne ölçüde cihaz
yatırımının yapılması gerektiği gibi konuları öngörebilirlerse, üretim planlama ve tedarik zinciri
yönetimi açısından ciddi avantaj sağlayabilmektedirler. Bu avantajların başında fazla stok tutma
gereksiniminin belli oranda ortadan kalkması neticesinde maliyet avantajı ve stoksuzluk nedeniyle
imalat veya hizmet süreçlerinin duraksamaması gelmektedir.
Sağlık tahmini, sağlık hizmeti sunumunun arttırılması ve teşvik edilmesi için değerli bir kaynaktır; aynı
zamanda veri kaynağı, metodoloji veya teknoloji ile ilgili bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu genel
bakış, sağlık tahmini ve yöntemlerinin standardize edilmesi konusundaki tartışmaları teşvik etmek ve
böylece sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırmak için bir araç olarak
kullanılabilmesi için sunulmuştur (Soyiri ve Reidpath. 2013).
Çalışmamızda aspirasyon kateteri tüketiminin 2013-2018 yılları arasında tüketim miktarları
incelenerek geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır. En az hata payı Çarpımsal Holt-Winters
yönteminde bulunmuştur. Diğer çalışmalara baktığımızda ise her çalışmada farklı tahmin
yöntemlerinde en az hata payı bulunmuştur. Tıbbi malzemelerde talep tahmini ile çok az çalışma
bulunmuştur. Tıbbı malzemelerden enjektör tüketimi ile ilgili yapılan çalışmada, 12 aylık ihtiyaç
tahmini yapmış ve tahmin yöntemlerinden en düşük MAPE değeri olarak hareketli ortalama yöntemi
(k=5) olduğu tespit edilmiştir (Özüdoğru ve Görener, 2015). Tıbbı malzemelerden eldiven tüketimi
üzerine yaptıkları araştırmada ise MAPE değeri en düşük toplamsal holt winters yöntemi olduğu
tespit edilmiştir (Özüdoğru ve Görener, 2016: 32). Tıbbı malzemelerden serum seti tüketiminde ise
tahmin yöntemlerinden en düşük MAPE değeri Holt-Winter’ın toplamsal tahmin yönteminde
gerçekleşmiştir(Yiğit, 2016).
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Şirket Değerlemesinde Piyasa Çarpanlarındaki Belirsizlikler ve Çözümleri: Örnek Uygulama
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Özet
Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonominin krizlere karşı daha dirençli olması ve girişimcilik ruhu
finanse etmeye daha meyilli olduğu için daha yaratıcı bir ekonomi ürettiğine yönelik fikirler ağırlık
kazanmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli parçası varlık değerinin doğru tespit edilerek kaynak
kullanımının olabildiğince verimli kullanımını sağlamaktır. Ülkemizde son dönemde bankacılığa dayalı
ekonominin kısmen sermaye piyasalarına dayalı ekonomiye kaydırılarak tüketim ekonomisinden
üretim ekonomisine geçişi hızlandırma planı dikkat çekmektedir. Değerleme yaklaşımları sermaye
piyasaları için oldukça önemlidir. Şirket değerlemesinde en çok uygulanan metotlardan biri olan
piyasa çarpanları yaklaşımı oldukça pratik, yalın ve anlaşılabilir bir yapıda olması nedeniyle birçok
analist ve yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Ancak piyasa çarpanları kullanılırken birçok doğru
bilinen yanlış dikkate alınmamakta ve ulaşılan değer tartışmalı olmaktadır. Çalışmamız piyasa
çarpanlarında gözlemlenen belirsizlik noktalarını ön plana çıkarıp gerekli önerileri yaparak akademik
ve iş dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Çalışılmada öne sürülen öneriler Türk değerleme
standartlarını oluşturma niyetinde olan Sermaye Piyasası Kurulu’na önemli bir literatür de
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şirket Değerleme, Piyasa Çarpanları, İndirgenmiş Nakit Akımı, F/K.
Uncertainties and Solutions About Peer Multiples in Company Valuation: A Case Study
Abstract
The ideas that an economy based on capital markets are more resistant to crises and that
entrepreneurial spirit tend to be more finance-oriented by capital market-based economies are
gaining weight. The most important part of capital markets is to determine the asset value correctly
and to ensure the efficient use of resources. In our country, the recent shift in the banking-based
economy to a capital-based economy has accelerated the transition from consumption to
production. Valuation methods are so vital for the capital markets. The peer multiples approach,
which is one of the most applied methods in the valuation of the company, is used by many analysts
and investors since it is quite practical, simple and understandable. However, when using market
multiples, many mistakes known corrects are made and the value reached is controversial. This study
aims to contribute to the academic and business world by making the necessary uncertainty points
observed in the market multiples and making necessary suggestions. The recommendations put
forward in the study constitute an crucial literature for the Capital Markets Board of Turkey, which
intends to establish Turkish valuation standards.
Keywords: Company Valuation, Peer Multiples, Discounted Cash Flows, P/E.

GİRİŞ
Son yıllarda dünyada ve Türkiye sermaye piyasaları derinleşmektedir. Bankacılığa dayalı gelişmiş
ekonomiler bile dijital devrimi kaçırdıklarını fark etmekte ve ekonomi modellerini değiştirmeye
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çalışmaktadırlar. Avrupa ekonomisi birçok açıdan bankacılığa dayalı bir ekonomidir. Avrupa’nın 2008
krizinden muadillerine geç çıkması ve dünya devi teknoloji firmalarının ortaya çıkmasına beşiklik
edememesi bankacılığa dayalı ekonomisinden kaynaklanıyor olabilir. Zira sermaye piyasalarına dayalı
bir ekonomide fikre ve hikâyeye yatırım daha önemli olduğu için girişimcilik ruhu gelişmektedir.
Facebook, Twitter, Appler gibi teknoloji devlerinin Amerika’da ortaya çıkması tesadüfi olarak
görülmemelidir. ABD ekonomisi önemli oranda sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomidir.
Türkiye’de güçlü bir bankacılık sektörü bulunmaktadır. Ancak Türk ekonomisinin tüketime dayalı
halinin güçlenmesi ile bankacılık sektörünün güçlenmesi arasında önemli bir korelasyon
bulunmaktadır. Bu durumu fark eden ekonomi yönetimi de son yıllarda Türk sermaye piyasalarını
güçlendirici adımlar atmaya başlamıştır. Halka arzlar, tahvil ve sukuk ihraçları özendirilmekte ve
sermaye piyasalarına en yatkın alan olan İslami finansa yönelik birçok düzenleme yapılmaktadır.
Sermaye piyasaları güçlü bir değerleme kültürünün olduğu ülkelerde yeşerebilir. Bu anlamda şirket
değerlemesi önemli bir konu olmaktadır. Değerleme için birçok metot kullanılmasına rağmen değer
benzer bilgilere sahip alıcı ve satıcının belirlediği fiyat modellerden ulaşılan değerden farklı olabilir.
(Bradford, 1993)’a göre şirket değerleme metotlarının amacı piyasada gerçekleşecek fiyatlama için en
iyi tahminin yapılmasıdır. Şirket değerlemesi için en çok kullanılan yöntemlerden olan piyasa
çarpanları ya da benzer şirket çarpanları ile değerleme birçok açıdan pratik, anlaşılabilir ve yalındır.
Bu nedenle pek çok yatırımcı tarafından kullanılmaktadırlar. Ancak piyasa çarpanları ile yapılan
değerlemede birçok belirsizlik noktası bulunmaktadır. Söz konusu belirsizlik noktalarına karşı gerekli
önlemler alınmaz ise piyasa çarpanlarından bulunan değer oldukça yanıltıcı olacaktır. Gerekli
düzeltmelerin yapılması sonrası bulunan bir değer ise daha güvenilir olduğu gibi yalınlıktan kısmen
uzaklaşmaktadır.
Çalışmamızda piyasa çarpanları kullanılırken piyasada en çok gözlenen hatalar ve belirsizlik noktaları
gösterilmeye çalışılmıştır. Belirsizlik noktalarına piyasa pratiği ve en iyi uygulamalar bakış açısına göre
çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca çalışmamızda piyasa çarpanlarına göre uygulamalı bir değerleme
yapılmıştır. Çalışmamız literatüre akademik yaklaşımlardan ziyade piyasada gözlemlenen en belirgin
belirsizlik noktalarını göstererek piyasa çarpanları metodunda doğru bilinen yanlışları göstermeyi
hedefleyerek literatürde pek de gözlenmeyen bir açıdan katkıda bulunmaya çalışmıştır. Belirlenen
tüm belirsizlik noktaları yazarların 12 yıllık şirket değerleme sektöründen elde ettiği belirsizlikleri
içerdiği için teoriden ziyade pratiğe yönelik olması nedeniyle sadece akademisyenlere değil
değerleme sektöründe çalışan profesyonellere de hitap etmektedir. Çalışmada öne sürülen öneriler
Türk değerleme standartlarını oluşturma niyetinde olan Sermaye Piyasası Kurulu’na önemli bir
literatür de oluşturmaktadır.
Çalışmamızın ilk kısmında literatüre bir bakış gerçekleştirilirken ikinci bölümde piyasa çarpanları ile
ilgili piyasada en çok gözlenen belirsizlik noktaları sıralanmış ve çözümler sunulmuştur. Üçüncü
bölümde veri ve yöntem tanımlanırken dördüncü bölümde gerçek bir uygulama ile piyasa çarpanları
metoduna göre şirket değeri tespit edilmiştir. Son bölümde genel anlamda sonuçlar ve çalışma
yorumlanmıştır.

1. LİTERATÜR TARAMASI
Benzer şirket analizinde firma ile aynı sektörde yer alan şirketlerin mali ve piyasa verilerinden
yararlanılarak değer tespiti gerçekleştirilir. (Park & Jung-Jin, 2003, s. 332) (Damodaran, 2002)’a göre
benzer varlıkların değerlerini kullanarak hedef varlığın değerinin bulunmasına piyasa çarpanları
metodu denmektedir. Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili geçmiş dönemde
gerçekleşen işlem çarpanları şirket için bir gösterge niteliğindedir. Aynı sektörde son 1 yılda
gerçekleşen işlemlerde söz konusu çarpan 8x ise bu durum sektörde diğer satın almalara referans
teşkil eder.
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Piyasa çarpanları birçok açıdan tercih nedenidir. Pratik, yalın ve anlaşılır olması nedeniyle yatırımcılar
tarafından sıklıkla kullanılır. Ayrıca piyasanın davranış modelini yansıtması açısından da piyasa
çarpanları önem az eder. (Toraman & Körpi, 2015, s. 43)
Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK-EV/EBITDA), Firma Değeri/Satışlar (FD/Satışlar-EV/Sales), Piyasa
Değeri/Net Kar (F/K-P/E), Piyasa Değeri / Özkaynaklar (PD/DD-P/B) en çok kullanılan çarpanlardır.
(Toraman & Körpi, 2015, s. 43)
Perakende sektöründe Firma Değeri/Satışlar, Finans Sektöründe PD/DD, yüksek büyüyen ve
büyümelerin çok fazla farklılaştığı teknoloji şirketlerinde PEG, yüksek büyüyen ancak normalize kar ve
FAVÖK üretemeyen sektörlerde FD/Satışlar, amortismanın çok farklılaşabildiği sektörlerde FD/FAVÖK,
kaldıracın çok değişebildiği sektörlerde FD/FAVÖK, üretim şirketlerinde F/K ve FD/FAVÖK ön plana
çıkmaktadır.
Birçok şirket değerleme çarpanı ve farklı kullanımları olmasına rağmen aralarında en yaygın olanı F/K
çarpanıdır. (Schreiner, 2007, s. 3)
(Bhojraj & Lee, 2002)’ye göre çalışmalarında değerleme modeli olarak indirgenmiş nakit akımı (İNA)
yapan birçok analist yaptıkları değerlemeyi Çarpan Metodolojisi ile teyit etmeye çalışacaktır. Birleşme
ve Satın Almalar’da ve halka arz fiyatlamalarında her zaman için alıcı ve satıcının kafasında bir hedef
çarpan bulunmaktadır. Yapılan İNA yaklaşımları çoğu kez (sinerjinin tespit edilmesi ve gelecek
kalkınma planının oluşturulması hariç) alıcı ve satıcının kafasındaki hedef çarpanın teyit edilmesi için
yapılmaktadır.
Yapılan bir çalışmada 2013 yılında halka arz olan Royal Halı için en iyi değerleme tahminini FD/FAVÖK
ve FD/Satışlar çarpanı sağlarken PD/DD ve F/K çarpanlarından bulunan değer borsa değeri ve halka
arz değerinden önemli bir sapma göstermekte ve doğru tahmine oldukça uzak çarpanlar olarak
değerlendirilmektedirler. (Toraman & Körpi, 2015, s. 54)
(Birgili & Düzer, 2010), 58 hisse senedi üzerinde yaptıkları çalışmada piyasa değeri üzerinde F/K ve
PD/DD rasyolarının daha fazla etkisi olabileceğini iddia etmişlerdir.
(Spremann, 2002), birleşme ve satın almalarda gerçekleşen çarpan ile piyasa çarpanları arasındaki
ilişkiyi incelemiş ve ilk modelde çarpanların ikinci modele göre yüksek olduğu sonucuna varmıştır. 2
çarpan grubu arasındaki fark kontrol primine işaret etmektedir.
Bazı çalışmalarda ileriye dönük F/K çarpanının hisse fiyatını tahmin etmede diğer çarpanlara göre
üstünlük sağladığı iddia edilirken FAVÖK çarpanının FVÖK çarpanına göre daha kaliteli sonuçlar
doğurduğu iddia edilmiştir. (Lie & Lie, 2002, s. 10) (Gilson, Hotchkiss, & Ruback, 2000) yaptıkları
çalışmada İNA ve çarpan metodolojilerinin hisse fiyatını tahmin etmede benzer başarıya ulaştığı
sonucuna varmışlardır.
Literatürde doğruluğu tartışmalı olacak şekilde bazı analistler yüksek enflasyonlu yıllarda F/K
rasyosundan ziyade PD/DD rasyosunun şirket değerini değerlemede daha doğru sonuçlar vereceğini
iddia etmiştir. Zira yüksek enflasyon nedeniyle firmaların açıkladığı net kar sağlıklı rakamlar olarak
görülmemelidir. (Alkan & Demirel, 2007, s. 33) Ancak yüksek enflasyonlu yıllarda sadece net kar değil
net kardan önemli oranda etkilenen özkaynaklar da gerçek gösterimi sağlamayabilir.
(Palepu, Healy, & Bernard, 2000)’a göre piyasa çarpanları ile yapılan değerlemenin en büyük
problemi her çarpanda bulunan değerin birbirlerinden önemli oranda farklı olmasıdır. Literatürde
genel olarak çarpanların hisse değerini tahmin etmedeki gücü tartışılırken en iyi çarpanın hangisi
olduğuna yönelik bir birliktelik görülememiştir (Bagna & Ramusino, 2017, s. 249). Özellikle farklı
çarpanlarda birbirinden önemli oranda farklı sonuçların görülmesi piyasa çarpanları metodunun
güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Bu yaklaşımda bazı standartların gelişmesi amacıyla belirsizlik
noktalarının tespit edilip çözümlerin önerilmesine ihtiyaç vardır.
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2. MODEL BELİRSİZLİKLERİ
Belirsizlik 1: Çarpanlar Değeri Tespit Ederken Çoklu Bakış Açısını Nasıl Elde Edebilir?
Şirket değerlemesi için gerekli olacak çok büyük bir bilgiyi sadece tek bir sayıya (çarpana) yüklemek
basit hatalı bir yol olabilir. Değerin birçok açısı tek bir sayıda gizlenecek ve tam olarak
görülemeyecektir. Çarpanlar statiktir ve bir şirkete zamanın bir noktasından bakarak fiyatlama yapar.
Oysa iş modelleri dinamiktir ve zaman içinde değişirler. Çarpanlar bunu tam olarak yakalayamayabilir.
Öneri
Dinamik iş modellerinde zaman içerisindeki değişimlerin değere etkisini tam olarak bulmak için çoklu
bakış açısına sahip İndirgenmiş Nakit Akımı metodu ile değerleme yapılmalıdır. İNA metodu birçok
değişkeni dikkate alır. Zira şirket değerinde tek bir parametre yoktur. İNA metodunda değerin
nereden kaynaklandığı görülürken çarpanlarda tüm değer tek bir değişkende gizlenir.
Belirsizlik 2: Gizlilik Olan Devirlerde Çarpanlar Ne Kadar Güvenilir Olabilir?
Söz konusu çarpanlar dikkate alınırken fiyata ilişkin taahhüt seviyesini ve değerin piyasada ne kadar
zamandır sunulmakta olduğunu dikkate almak gerekir. Örneğin 8x FD/FAVÖK çarpanından
gerçekleşen işlemde 3 yıl sonra gerekli performansın sağlanamaması halinde alıcıya put opsiyon
verilmişse bu işlemde fiyat yüksek olabilir. Ayrıca söz konusu işlem çarpanı bundan 2 yıl önce faizlerin
çok düşük olduğu bir dönemde gerçekleşmişse faizlerin arttığı ortamda referans teşkil etmeyecektir.
Öneri
Birleşme ve satın almalardan elde edilen çarpanlarda gizlilikten kaynaklı taahhütlerin değeri etkileme
olasılığı çok yüksekse benzer işlemlerdeki çarpan değeri gösterge olmayabilir. Ancak benzer
taahhütlerin olduğu bir işlemde bu çarpan değeri kullanılabilir.
Belirsizlik 3: Borsa Çarpanları Birleşme ve Satın Almalar İçin Nasıl Gösterge Olabilir?
Borsa şirketlerinin çarpanlarından elde edilen değerde kontrol primi yer almazken birleşme ve satın
almalarda değerin içerisinde kontrol primi yer almalıdır. Birçok devir çoğunluk hisse devrini kapsadığı
için borsalardan elde edilen çarpanlar bu işlemler için gösterge olamaz.
Öneri
Blok satışlarda borsa çarpanlarından elde edilen değere kontrol primi eklenmelidir. Ya da söz konusu
değerleme benzer sektördeki birleşme ve satın alma çarpanlarına göre gerçekleştirilmelidir.
Belirsizlik 4: Benzer Şirket ve Hedef Şirketteki Tek Seferlik Gelir ve Gider Etkisi Nasıl Düzeltilebilir?
Benzer şirketlerin ortalama sektör çarpanları hedef şirketin değeri için bir gösterge niteliğindedir.
Ancak sektör ortalaması bulunurken birçok şirkette o dönemde gerçekleşen satış ve karlarda tek
seferlik işlemlerin olduğu dikkate alınmalıdır. Örneğin kimi şirketler tek seferlik yatırım amaçlı
gayrimenkul satışı ile yüksek kar yazabilir. Aynı şekilde konjonktürel kur şokları nedeniyle birçok şirket
kur zararı yazabilir. Bu verileri normalize etmeden elde edilen sektör ortalaması yanlış bir değer
tespiti ortaya çıkaracaktır.
Öneri
Sektördeki şirketler ve hedef şirketin gelirleri ve giderlerinden tek seferlik olan kalemlerin elimine
edilmesi gerekmektedir. Böylece daha doğru bir sektör ortalaması bulunduğu gibi daha doğru şirket
değeri tespit edilir. Bu yaklaşım oldukça meşakkatlidir. Bu yönteme bir diğer alternatif ise geçmiş mali
veriler yerine beklenen mali verilerin kullanılması şeklindedir. Beklentilerde genelde olağandışılık
olmayacağı için böyle bir eliminasyona da gerek kalmaz.
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Belirsizlik 5: Sektördeki Şirketlerin Benzerliğinin Tespit Edilememesi
Aynı sektörde yer alan şirketlerin tam olarak birbirlerine benzememesi, sektördeki tüm şirketlerin
karlılıkları ve piyasa değerleri için gerekli düzeltmelerin yapılmasının zorluğu önemli bir belirsizlik
unsurudur. Sektör ortalamasının çok yüksek olmasına rağmen şirketler tarihi verileri itibariyle bu
ortalamayı hiçbir zaman görmemiş olabilirler. Bu yüzden sektör ortalamasından elde edilen değer
önemli bir sapmaya da sebep olabilir.
Öneri
Klasik piyasa çarpanlarının zafiyetini yok etmek için tarihi çarpanlar metodu kullanılmaktadır. Tarihi
çarpanlar piyasanın şirkete atfettiği çarpanın hangi bantta yer aldığı ve hangi sınırları aşamadığını
görmek açısından da önemlidir. Tarihi çarpanlar, eğer sektörde ya da ekonomide bir paradigma
değişikliği varsa yanıltıcı etkiye sahip olacaklardır. Tarihi çarpanlar piyasanın şirkete atfettiği çarpanın
hangi bantta yer aldığı ve hangi sınırları aşamadığını görmek açısından da önemlidir. Sektörde bazı
faaliyet alanlarının kanun ile bundan sonrası için yasaklanması firmanın geçmiş tarihi çarpan
ortalamasında bir kaymaya sebep olacağı için geçmiş veri kullanılabilir olmaktan çıkar. Yine de benzer
şirketler yerine firmanın kendi tarihi ortalamasının kullanılması birçok açıdan daha makul olabilir.
Ancak böyle bir değerlemenin yapılabilmesi için likit ve sağlıklı bir fiyatlamanın ve geçmiş verinin
olması gerekmektedir.

Belirsizlik 6: Farklı Sektördeki Şirketlerin Piyasa Çarpanlarında Kullanılamamasının Nedeni Nedir?
Kıyaslanabilir şirketler çoğu kez tam olarak kıyaslanabilir değildir. Örneğin muhasebe politikalarının
farklılığı kıyaslamayı oldukça zorlaştırır.
Öneri
Geleneksel anlayışta aynı sektördeki şirketlerin örneklemi kullanılabilir dense de Değerleme
Teorisi’ne göre şirketler aynı sektörde olmak zorunda değildir. Temel değişkenlerde birbirine
benzeyen şirketlerin örneklemine göre bir şirket değerlenebilir. Temel değişkenler; benzer risk sınıfı,
büyüme beklentisi ve nakit akım üretme karakteri olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin piyasada
gerçekleşen PE çarpanları ve söz konusu şirketlerin riskleri (beta, Z skor, standart sapma), büyüme
beklentileri, gelişmekte olan ülke şirketi olup olmadığı (dummy variable) regresyon ile
modellendiğinde piyasanın çarpanlar için bir modeli izlediği görülecektir. Bu yüzden hedef çarpan için
sektör medyanı yerine regresyon modeli piyasanın düşünme biçimini daha çok dikkate almaktadır. Bu
yaklaşımda şirket ile aynı sektördeki grubu kullanma zorunluluğu ortadan kalkar. Gerekirse
ekonomideki tüm şirketler kullanılarak bir çarpan modellemesi yapılabilir. Benzer şirketler yerine
ekonomideki tüm şirketlerin yer aldığı bir havuzdan söz konusu çarpan için regresyon modeli ile risk
ve getiri modellemesi yapılır ve model hedef şirkete uygulanır.
Belirsizlik 7: Benzer Şirketlerdeki Asimetri Ortadan Kaldırılmalıdır
Tüm çarpan metodolojilerinde simetrinin dikkate alınmalıdır. Yani FAVÖK’ü oluşturan tüm varlıklar
firma değerinde yer almalıdır. Ya da firma değerinde olan tüm varlıklar için FAVÖK yazılmalıdır. Aksi
takdirde çarpan hesaplamasında asimetri problemi ortaya çıkmaktadır.
Öneri
Pay ve paydadaki asimetri ortadan kaldırılmalı ve sektör ortalama çarpanı bulunmalıdır.
Örneklemdeki şirketlerin FAVÖK’lerine dahil edilmeyen varlıklar (yatırım amaçlı gayrimenkul, finansal
yatırım vb.) firma değerinden çıkarılmalı ya da bu varlıklar için varsayımsal FAVÖK rakamı
belirlenmelidir.
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Belirsizlik 8: Aritmetik Ortalama Yanıltıcı Olacaktır
Sektörün ortalama ve gösterge çarpanı içim aritmetik ortalama yanıltıcı olabilir. Bu durumda küçük
piyasa değerine sahip hisselerin düşük kar elde ettikleri için oluşan yüksek çarpanları ortalamayı
domine edecektir.
Öneri
Burada toplu çarpan gösterimini makul bulmaktayız. Bu yaklaşımda piyasada tek bir şirket
bulunmaktadır. Sanki tüm hisseler bir tek hisseyi temsil ediyor gibi piyasa değeri ve karlar toplanarak
bölünür. Böylece zarar eden ya da çok yüksek çarpana sahip küçük hisselerin etkisi ortadan kalkar. Bu
da yapılamıyorsa önerilen metot sektörün ortanca çarpanının belirlenerek uç değerlerden
kurtulmaktır.

3. VERİ & YÖNTEM
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.’nin piyasa çarpanları metodu ile değerlemesinin yapılabilmesi için
yıllıklandırılmış net kar, FAVÖK, net satış ve don bilanço dönemi özkaynak ve net borcu verilerinin
elde edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Yükselen Çelik halka arz çarpanları, BİST, Sınai, BİST Metal
ve BİST Metal Ana Sanayi çarpanları değerlemede hesaplanmıştır. Söz konusu verilere ulaşmak adına
Ayes Çelik A.Ş., sınai, metal eşya ve metal ana sanayi şirketlerinin 2019/09, 2019/06, 2018/12,
2018/06, 2018/09 bağımsız denetim raporları kullanılmıştır. Yükselen Çelik A.Ş. halka arz çarpanları
için ise şirketin kendi sitesinde yayınladığı Fiyat Tespit Raporu kullanılmıştır.
Elde edilen yıllıklandırılmış veriler ile sektör ve rakiplerin FD/FAVÖK, F/K, FD/Satışlar ve PD/DD
çarpanları elde edilmiş ve Ayes Çelik Hasır A.Ş.’nin yıllıklandırılmış mali verileri ile sektör
çarpanlarından şirket piyasa değeri ve hisse başı değeri tespit edilmiştir. Elde edilen benzer şirketler
değeri ile Ayes Çelik Hasır A.Ş.’nin borsadaki Pazar değeri kıyaslanmıştır.

4. GERÇEK UYGULAMA
Borsada piyasa öncesi platformunda işlem gören ve çelik hasır ve panel çit sektöründe faaliyet
gösteren Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. için çarpan değerlemesi yapılmıştır. Ayes Çelik A.Ş. ile aynı
sektörde faaliyet gösteren ve 8 Kasım 2019 tarihinde borsada ilk halka arzını gerçekleştiren Yükselen
Çelik A.Ş.’nin halka arz çarpanları ile ilk değerleme yapılırken sonraki aşamada BİST Sınai, BİST Metal
Eşya ve BİST Metal Ana Sanayi endeksi çarpanlarına göre Ayes Çelik A.Ş.’nin hisse başı değeri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Sektör çarpanları uygulanırken aritmetik ortalamanın sektörün istisnai
verilerinden önemli derecede etkilenmesi nedeniyle ortanca kullanılmıştır. Şirket piyasa öncesi işlem
platformunda işlem gördüğü için sürekli müzayede sistemine göre sürekli alınıp satılamamakta ve
belirli bir likidite ıskontosuna maruz kalmaktadır. Çarpanlardan bulunan değere belirli bir likidite
ıskontosu uygulansa dahi firma tüm endekslerde ve neredeyse tüm çarpanlarda önemli derecede
ucuz bulunmuştur. Şirket için yüksek değer veren FD/Satışlar haricinde diğer çarpanlarda 1,6-7,5 TL
aralığında hisse başı fiyatlar tespit edilirken borsa değeri olan 1,8 TL’nin söz konusu aralıkta taban
seviyesine yakın olduğu ve şirketin değerinin benzerlerine göre oldukça ucuz kaldığı sonucuna
varılmıştır.
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FAALİYET ÖZETİ
Ortaklık Yapısı3rd

Tedarik Maddeleri
Ürünler
Ortaklıklar
International
Management and
Social Sciences Bağlı
Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey Atabey Güneş Enerjisi A.Ş.
%7,5 üzeri ortak bulunmamaktadır.Dolaşımdaki pay %31,9
Çalışan sayısı 146
Faaliyet Alanı
Şirket, çelik hasır, panel çit, soğuk
çekilmiş çubuklar ve mesnet sehpası
gibi hedef mamullerin yanında benzer
ürünlerin imalat ve satışı ile inşaat
demiri ve malzemesi alım – satımı ve

Çelik hasır
Panel çit
Soğuk çekilmiş çubuk
Mesnet sehpası
-

Atabeyli Tarım Ve Güneş Enerjisi A.Ş.

-

Tedarik Ürünler
Demir

-

-

Sektör ve Fabrikalar
Çelik hasır üretim sektöründe
faaliyet gösteren firma
Türkiye merkezlidir.
Gelişmekte olan ülke firması
olarak fiyatlanmaktadır. İzmir
,

Mali Veriler & Büyüklük
2018/12
Net Satışlar
402,1 mTL
Net Kar
3,8 mTL
Özkaynak
38,9 mTL
Piyasa Değeri
27,0 mTL
FAVÖK
17,2 mTL

Tablo: 1 Yükselen Çelik Yurtdışı Halka Arz Çarpanları
Şirketler
Voestalpine G
Allegheny Technologies
Daye Special Steel
Baoshan Iron & Steel Co.
Sandvik AB
Schmotz + Bickenbach AG
Bharat Forge LTD
Jindal Saw LTD
Ramkrishna Forgings
MM Forgings
Welspun Corp. LTD
Nemak Sab De CV
Jindal Stainless LTD
Tubacex SA
Ort.
Kaynak: Fiyat Tespit Raporu.

FD/FAVÖK
5,7
7,1
6,8
a.d.
8,3
7,4
11,1
4,7
5,9
7,5
4,9
3,9
4,5
9,8
6,7

Tablo: 2 Yükselen Çelik Yurtiçi Halka Arz Çarpanları
Şirketler
Borusan Mannesmann
Burçelik
Çelik Halat
Demısaş Döküm
Döktaş Dökümcülük
Erbosan
Sarkuysan
Tuğçelik
Ort.

FD/FAVÖK
5,3
9,2
4,1
3,2
12,9
3,6
7,0
6,7
6,8

Kaynak: Fiyat Tespit Raporu.

618

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Tablo: 3 BİST METAL EŞYA
Şirketler
Alarko Carrıer
Anadolu Isuzu
Arçelik
Bantaş Ambalaj
Bosch Fren Sistemleri
Ditaş Doğan
Ege Endüstri
Emek Elektrik
F-M İzmit Piston
Ford Otosan
Formet Çelik Kapı
Gersan Elektrik
İhlas Ev Aletleri
Jantsa Jant Sanayi
Karsan Otomotiv
Katmerciler Ekipman
Klimasan Klima
Makina Takım
Otokar
Parsan
Safkar Ege Soğutmacılık
Say Reklamcılık
Silverline Endüstri
Tofaş Oto. Fab.
Tümosan Motor ve Traktör
Türk Prysmian Kablo
Türk Traktör
Ulusoy Elektrik
Vestel
Vestel Beyaz Eşya
Aritmetik Ort.
Ortanca

2019/09
F/K
FD/FAVÖK
41,7
289,6
179,3
14,2
14,2
6,5
10,0
11,1
19,7
13,3
14,2
9,8
5,3
4,4
a.d.
a.d.
14,3
11,4
13,2
8,4
126,3
25,7
a.d.
a.d.
23,5
27,3
6,3
6,8
75,1
18,9
68,4
26,4
4,9
8,4
25,7
14,8
6,6
7,5
8,6
20,3
4,5
5,9
a.d.
7,0
a.d.
74,4
9,0
5,8
a.d.
a.d.
6,4
3,0
21,6
9,7
19,5
14,6
8,5
4,2
5,4
4,9
29,3
24,2
14,2
9,8

2019/09
FD/Satış PD/DD
0,7
1,1
1,2
1,7
0,7
1,5
1,1
1,0
2,4
8,8
0,9
2,9
1,4
2,4
0,8
0,8
2,6
6,3
0,7
5,0
5,5
5,5
1,3
1,6
3,7
2,1
1,1
2,2
1,8
2,3
2,2
1,8
1,0
2,3
4,3
3,6
1,6
6,1
3,6
2,2
0,5
1,0
1,0
2,2
0,3
1,7
0,8
3,1
2,6
1,3
0,2
1,2
0,9
3,6
4,0
5,4
0,5
1,1
0,6
1,9
1,7
2,8
1,1
2,2

Kaynak: Finnet
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Tablo: 4 BİST METAL
ANA SANAYİ
Şirketler
Borusan Mannesmann
Burçelik
Burçelik Vana
Çelik Halat
Çemaş Döküm
Çemtaş
Çuhadaroğlu Metal
Demısaş Döküm
Döktaş Dökümcülük
Erbosan
Ereğli Demir Çelik
İskenderun Demir Çelik
İzmir Demir Çelik
Kardemir (A)
Kardemir (B)
Kardemir (D)
Özbal Çelik Boru
Sarkuysan
Tuğçelik
Yükselen Çelik
Aritmetik Ort.
Ortanca

2019/09
2019/09
F/K
FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
7,8
7,9
0,7
0,4
a.d.
15,6
1,4
1,3
a.d.
21,8
4,2
7,3
17,1
16,2
0,5
2,4
4,9
171,8
2,9
1,8
13,7
8,0
0,9
1,6
12,3
10,1
0,5
1,3
6,8
5,0
0,5
1,2
19,5
15,4
2,4
9,9
5,7
6,2
0,7
1,4
5,5
3,5
0,9
0,9
6,3
5,0
1,2
1,3
a.d.
a.d.
0,7
3,2
5,0
4,2
0,7
0,6
5,0
4,2
0,7
0,6
5,0
4,3
0,7
0,6
a.d.
a.d.
1,8
(2,8)
10,5
10,6
0,3
1,3
18,1
9,2
1,0
1,0
8,8
8,0
2,2
3,3
9,5
18,2
1,2
1,9
7,3
8,0
0,8
1,3
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Kaynak:
Finnet
Tablo:
7 BİST
Sınai
AYES
Hedef Hisse Başı Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite Iskontosu

F/K FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
2,0
6,1
25,0
4,5
1,8
1,8
1,8 1,8
-10%
-71%
-93% -60%
-10%
-10%
-10% -10%

Tablo: 5 AYES Verileri
Mn TL
FAVÖK (Yıllıklandırılmış)
Net Kar (Yıllıklandırılmış)
Net Borç
Sermaye
Özkaynak
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış)

2019/06
13,3
3,4
19,0
15,0
40,6
360,6

Tablo: 8 BİST Metal Ana
AYES
Hedef Hisse Başı Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite Iskontosu

F/K FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
1,6
5,8
18,1
3,5
1,8
1,8
1,8 1,8
9%
-69%
-90% -49%
-10%
-10%
-10% -10%

Tablo: 6 Yükselen IPO
AYES
Hedef Hisse Başı Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite Iskontosu

Yurtiçi 'FD/FAVÖK
4,7
1,8
-62%
-10%

Yurtdışı 'FD/FAVÖK
4,7
1,8
-62%
-10%
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Tablo: 9 BİST Metal Eşya
AYES
Hedef Hisse Başı Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite Iskontosu

F/K FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
3,2
7,4
24,6
5,9
1,8
1,8
1,8 1,8
-44%
-76%
-93% -70%
-10%
-10%
-10% -10%

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyada sermaye piyasalarının derinliğinin artırılması üzerine bir trend gözlenmektedir.
Amerika’nın dijital devrimi ilk olarak yakalayan ülke olmasında sermaye piyasalarının etki olduğuna
yönelik varsayım giderek güç kazanmaktadır. 2013 yılından buyana inşaat sektörünün genel ekonomi
içerisindeki payı sürekli artan Türkiye’de son dönemde sermaye piyasalarının derinliğinin
artırılmasına yönelik teşvik ve düzenleyici yasalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Zira sermaye
piyasalarına dayalı bir ekonomide tasarrufların artarak üretim şirketlerine yönelmesi daha kolay
olabilmektedir.
Sermaye piyasalarının en büyük aracı hisse senedidir ve varlıkların doğru değerlenmesi çok önemlidir.
Şirket değerlemesinde birkaç metot ön plana çıksa da en yaygın olanları indirgenmiş nakit akımı ve
piyasa çarpanları metodudur. Birçok İNA analisti yaptıkları değerlemeyi piyasa çarpanları metodu ile
test etmek istemektedirler. Birleşme ve satın almalarda alıcı ve satıcının her zaman hedef bir piyasa
çarpanı bulunmaktadır. Piyasa çarpanları basit ve anlaşılır olması ve pratik yapısı ile ön plana
çıkmaktadır.
Ancak hem literatüre hem de iş dünyasındaki değerleme raporlarına bakıldığında genelde piyasa
çarpanlarında kullanılan çarpan tipine göre şirket değeri önemli oranda değişebilmektedir.
Çalışmamız literatürde görülen en iyi değer tahmini yapan çarpan hangisidir yaklaşımına katkı
sağlamak adına piyasa çarpanlarında bir standart oluşturmayı hedeflemektedir. Piyasa çarpanlarında
bulunan değer farklılıklarının oldukça geniş olması bu metoda olan güveni azaltmaktadır. Hem bir
standart oluşturmak hem de metoda olan güveni artırmak adına piyasadaki değerlemelerde görülen
en yaygın belirsizlik noktaları belirlenmiş ve çözümler sunulmuştur.
Çalışmamız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türk Değerleme Standartlarını oluşturma amacına
yönelik de önemli bir literatür sağlamaktadır.
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Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonlarında Etkililik Sorunu
Dr. Derin AKDENİZ

Özet
BM barışı koruma operasyonları Soğuk Savaş döneminde doğmuş ve o tarihten bu yana sayıları ve
kapsamları giderek artmıştır. Başlangıçta sadece askeri unsurlar barış operasyonlarında yer alırken,
1990’lardan sonra polis, gardiyanlar, sivil yöneticiler, sağlık görevlileri gibi personel de barış
operasyonlarında görev almaya başlamışlardır. Halen 121 farklı ülkeden barışı koruma
operasyonlarına personel gönderildiği ve bu gelen personelin farklı mesleklerden (dolayısıyla farklı
kurumsal kültürlerden) geldiği düşünüldüğünde bu personeli ortak bir amaca yönlendirmenin zorluğu
ortadadır. BM nezdinde bu zorlukların aşılması için birçok çalışma yapılmıştır. Ancak henüz
çalışmaların problemleri tam anlamıyla çözdüğünü söylemek mümkün değildir. Yine de tüm bu
zorluklara rağmen BM’nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında en önemli kurum olduğu
unutulmamalıdır. Uluslararası toplumun barışı koruma operasyonlarına daha fazla destek vermesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Barışı koruma, Birleşmiş Milletler, barış.
The Problem of Effectiveness in United Nations Peacekeeping Missions
Abstract
The United Nations peacekeeping operations emerged in the Cold War era, and they reacehed a
great extent both in numbers and scope. Military were the sole component of the peacekeeping
operations at the beginning; however, from the 1990’s on other components such as police,
correctional officers, civil adminitators, and medical personnel were took place in the operations
along with military observers. Considering the fact that peacekeepers are sent from 121 different
countries and that these incoming personnel are from different professions (and therefore from
different cultures), it is obvious to direct personnel from all over the world to a shared commitment.
Many efforts have been made within the UN to overcome these challenges; however, it is still not
possible to say that problems of peacekeeping operations have been solved completely.
Nevertheless, despite all these difficulties, it should be remembered that the UN is the most
important institution in ensuring international peace and security. Therefore the UN’s peacekeeping
efforts should be supported to more extent by the member states.
Key Words: peacekeeping, the United Nations, peace.

GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi birçok yeni devleti tarih sahnesine çıkarmıştır. Uluslararası toplum,
savaşların/çatışmaların yeniden çıkmasını engellemek veya engelenemediği durumlarda da tarafların
barışçı çözümlere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla Birleşmiş Milletler’i kurmuştur. BM’nin
teşkilatlanmasında 1. Dünya Savaşı sonrası aynı amaçla kurulan, ancak yeni bir savaşın ortaya
çıkmasını engellemekte başarısız olan Milletler Cemiyeti pratiğinden alınan dersler etkili olmuştur.
Dünyanın doğu ve batı blokları olmak üzere ikiye ayrıldığı ve nükleer silah kullanılmasından duyulan
kaygı nedeniyle nisbeten istikrarlı geçen soğuk savaş döneminde yine de birçok devletlerarası
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çatışmalar yaşanmıştır. Bu dönemin çatışmaları genellikle taraflardan birinin ABD tarafından diğerinin
de SSCB tarafından desteklenmesi nedeniyle ‘vekalet savaşları’ olarak isimlendirilmiştir.
2. Dünya Savaşı sonrasında SSCB Avrupa’da konvansiyonel silahlar konusunda, buna karşın ABD de
nükleer silah noktasında açık bir üstünlüğe sahipti. Savaş sırasında müttefik olan iki ülke
birbirlerinden hızla uzaklaşınca SSCB’nin konvansiyonel silah üstünlüğü NATO’yu doğurdu. SSCB de
nükleer silah üretme yönünde çalışmalara başladı. Nitekim 1950’lerin ikinci yarısından itibaren artık
SSCB de bir nükleer güçtü. Bu durum soğuk savaş boyunca sürecek hassas bir statüko doğurdu. Bir
yandan süper güçlerin her ikisi de nükleer silah sahibi olmuşlardı ve bu silahların kullanılması
dünyanın sonunu getirebilirdi. Diğer yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen silahlı
çatışmaların ve savaşların neredeyse tamamında çatışan taraflardan her biri bir süper güç tarafından
destekleniyordu. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir silahlı çatışma bir üçüncü dünya
savaşı çıkması potansiyelini barındırıyordu.
Bu şartlarda silahlı çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve çatışan taraflar arasında ateşkesin ve
nihayetinde barışın kalıcı olmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmesi gerekmekteydi. Böylesi
mekanizmalar ise ancak Birleşmiş Milletler çatısı altında geliştirilebilirdi.
Barışı koruma misyonları tam da bu dönemde bir ihtiyaçtan doğdu. Barışı koruma misyonları
oluşturma fikri ilk defa Dr. Ralph Bunche tarafından 2. Dünya Savaşı sonrasında İsrail bağımsızlığını
ilan ettikten sonra ortaya atılmıştı. İsrail-Filistin çatışmaları sırasında Dr. Bunche’dan her iki taraf
arasında barış görüşmelerine arabuluculuk yapması istenmişti. Müzakerelerden bir barış anlaşması
çıkmayacağı anlaşıldıktan sonra Dr. Bunche çatışmanın taraflarının birbirleriyle karşı karşıya
kalmalarını engelleyecek bir tampon güç oluşturma fikrini ileri sürdü. Çünkü her ne kadar taraflar
arasında bir müzakereler devam etmekte ise de sıcak çatışmaların yeniden başlamasını engelleyecek
bir formüle ihtiyaç vardı. Bu da ancak bölgeye tarafsız üçüncü bir kuvvet konuşlandırmakla olabilirdi.
Tabii bu kolay değildi. Bir kere bunun BM bünyesinde olması uluslararası meşruiyet açısından
önemliydi. Öte yandan BM katılımcı devletlerin katılım anlaşmasını imzalaması ile kurulmuş bir
uluslararası örgüttü ve pratikte her devletin BM’ye katılmayı tercih ettiği gibi, BM’den ayrılmayı da
tercih etmesi muhtemeldi. Ayrıca hiçbir devlet kendi egemenlik alanını kısıtlayan bu tip bir
uygulamayı kabul etmek istemezdi. Dr. Bunche’ın fikri BM bünyesinde tartışılırken böylesi bir barışı
koruma gücünün mutlaka silahsız olması gerektiği, çatışma bölgesine kuvvet gönderilmesinin ancak
çatışmanın her iki tarafının da rızası alınarak mümkün olabileceği ve barışı koruma personelinin
meşru müdafaa hali dışında hiçbir durumda güç kullanmaması gerektiği ilkeleri üzerinde mutabakata
varıldı. Bu üç ilke barışı koruma faaliyetlerinin temel prensipleri olarak kabul edildi. Barışı koruma
misyonları oluşturma fikri ise Dr. Bunche’a 1950 yılında Nobel Barış Ödülü kazandırdı (Howard, 2018).
Her ne kadar başlangıçta sadece silahlı çatışmanın tarafları arasında bir bariyer ve tampon bölge
oluşturma ve tarafların ateşkesin şartlarına uymasına amacına yönelik olarak faaliyet göstermiş olsa
da zamanla barışı koruma misyonlarının kapsamı genişletildi.
TARİHSEL PERSPEKTİFTEN BM BARIŞI KORUMA FAALİYETLERİ
Önceki bölümde de ifade edildiği gibi “barışı koruma” uluslararası toplum tarafından ilk kez İsrailFilistin krizinde kullanılan bir araç olarak ortaya çıktı. Barışı koruma faaliyetlerinin nasıl olması
gerektiğine dair Birleşmiş Milletler nezdinde uzun tartışmalar yapılmıştır. Bunun nedeni daha önce
uluslararası ilişkiler açısından benzer bir uygulamanın geçmişte yapılmamış olmasıdır.32 Bu bakımdan
bir ilk teşkil edecek ve gelecek dönemdeki uygulamalara da referans teşkil edecek olan barışı koruma

32

Mengilier (2014) 1. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumun Ruhr ve Danzig’deki uygulamalarını barışı koruma
faaliyetlerinin öncülü olarak tanımlamaktadır. İlk bakışta öyle görünmekle birlikte uyguamaların ayrıntılı bir analizi aslında
bu nitelemenin çok da geçerli olmadığını ortaya koymaktadır. Makalenin ana temasından sapmamak adına burada bu
tartışmalara yer verilmeyecektir. Ancak bunun ayrıca çalışmaya değer bir konu olduğunu kaydetmeden geçmemek gerekir.
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faaliyetlerinin temel esaslarının çok iyi belirlenmesi istenmekteydi. Bu esaslar 1940’lı yılların ikinci
yarısında hala çok güçlü olan “devlet egemenliği” kavramına açık aykırılık da oluşturmamalıydı.
BM bünyesindeki tartışmalarda üç hususta mutabakata varıldı. Birincisi barışı koruma misyonları
kesinlikle “tarafsız” bir biçimde yürütülmeliydi. Krizin taraflarının birbirleriyle temasının kesilmesi,
ateşkes ortamının korunması ve silahlı çatışmaların yeniden başlamasına meydan verilmemesi adına
bu çok önemliydi. Taraflar BM personelinin tarafsızlığından şüphe etmemeliydi. Böylesi bir durum
barışı koruma misyonunun başarısını engelleyebilirdi.
İkinci husus BM’nin kriz bölgelerine mutlaka tarafların hepsinin “rıza”sı ile müdahale etmesiydi. BM
sadece tarafların kabul etmesi halinde bir bölgeye barışı koruma gücü göndermeliydi. Aksi halde bu
durum krizin yaşandığı devletin/devletlerin egemenlik hakkı ile çelişebilirdi. Ancak bu anlayış
1990’lardan itibaren kısmen değişecektir. Barışı koruma amaçlarının ve faaliyetlerinin kapsamına kriz
bölgelerindeki “sivil halkın korunması” da eklenince bu rıza şartı biraz daha esnetildi.
Son husus da barışı koruma görevlilerinin kendilerini koruma hali dışında kesinlikle “güç
kullanmama”larıydı. Aslında bu esas ilk ikisinin tamamlayıcısı durumundadır. Barışı koruma
personelinin silah kullanması tarafsızlığına gölge düşürebilir ve çatışmanın taraflarının barışı koruma
faaliyetlerine artık rıza göstermelerinin önüne geçebilirdi.
Yukarıda kısaca açıklanan üç husus barışı koruma faaliyetlerinin üç ana ilkesini oluşturmaktadır.
Bugün de bazı istisnalar hariç tutulacak olursa halen bu esaslara dikkat edildiği ve gerek BM Güvenlik
Konseyi kararlarında gerekse barışı koruma misyon görev emirlerinde (mission mandate) bu esaslara
hassasiyetle dikkat edildiği görülmektedir. Demirel (2015) barışı koruma misyonlarını ve bu
misyonlara dair BM Güvenlik Konseyi kararlarını incelediği bir çalışmasında bu hususa çokça örnekler
vermektedir.
Soğuk Savaşın başlangıcından itibaren ortaya çıkan politik krizler Doğu ve Batı blokları arasında bir
çatışma riski barındırmaktaydı. Bunun nedeni bu dönemde Orta Doğu ve Afrika’da değişik yerlerde
politik krizler ortaya çıkmasıydı.



1948’de İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkan Orta Doğu Krizi,
1956’da Mısır ve İsrail arasında ortaya çıkan, sonrasında İngiltere, Fransa ve nihayet ABD ve
SSCB’nin müdahil olduğu Süveyş Krizi,
 1950’de Kore iç savaşından sonra 1967’de Kuzey ve Güney Kore arasında askerden
arındırılmış bölge kurulması ile ilgili politik kriz,
 1974’te İsrail’in Golan Tepelerini işgal etmesi ile başlayan İsrail-Suriye krizi,
 1978’de İsrail’in Lübnan’ı işgali ile başlayan kriz,
 1948’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Alman Nazi rejimine sempati duyan Nasyonalist
Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan Apartheid rejimi krizi ve bununla bağlantılı olan
Namibya ve Güney Rodezya (Zimbabve) krizleri,
 ve nihayet 1963’te Kıbrıs’ta Türklere yönelik olarak başlatılan etnik temizlik hareketi
nedeniyle ortaya çıkan Kıbrıs krizi,
Soğuk Savaş döneminin ana çatışma alanları olarak ortaya çıktı, bu bölgeler BM Güvenlik Konseyi
kararlarına konu oldu ve buralarda barışı koruma misyonları kuruldu (Demirel, 2015).
Yukarıda listelenen krizlerin hemen hepsinde hükümet kuvvetleriyle isyancı birlikler arasında silahlı
çatışmalar vardı. Blok liderlerinden birisi mutlaka çatışmanın taraflarından birini desteklemekteydi.
Yukarıda sayılan krizlerden Mısır’daki hariç diğerlerinde ABD ve SSCB arasında krizin çözümü
noktasında bir mutabakat sağlanması mümkün olmadı. Ancak BM bürokrasisinin önünde çözülmesi
gereken bir kriz vardı ve en azından silahlı çatışmaların durdurulması ve politik tansiyonun yeniden
yükselmesini önlemek için birşeyler yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla bu bölgelerdeki barışı koruma
faaliyetleri tüm bu dengeleri gözeterek yapılmak durumundaydı ve sadece silahlı çatışmaların
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engellenmesi ve tarafların ateşkes anlaşmalarına uymaya zorlanması amaçlarıyla sınırlı kaldı. İşte
barışı koruma misyonları tam da böyle bir ihtiyaçtan doğdu ve yukarıda sayılmış olan üç temel esasa
sıkı sıkıya bağlı kalmak kaydıyla Soğuk Savaş döneminin tüm krizlerinde BM inisiyatif aldı.
Soğuk Savaş dönemi politik krizlerine baktığımızda krizlerin hemen tamamının ya halen çözülmemiş
olduğu ya da çözümünün Soğuk Savaş sonrasına kaldığı görülmektedir. Gerçekten 1956-Süveyş Krizi
ve Kore iç savaşı sonrası ortaya çıkan kriz dışında kalan diğer bölgelerdeki barışı koruma misyonları
halen devam etmektedir. Her ne kadar barışı koruma misyonları sayesinde birçok can kaybının önüne
geçildiği hususu doğru olsa da sadece yapılan ateşkesin kalıcılığını sağlamaya dönük olan ve tampon
bölge/tampon kuvvet oluşturma stratejisini benimseyen barışı koruma faaliyetlerinin tam anlamıyla
başarılı/yeterli olduğunu söylemek güçtür. Nitekim Soğuk Savaşın bitiminden sonra ortaya çıkan
krizlerin bazılarında bu yetersizlik açıkça görülecek ve bu durum barışı koruma anlayışının yeniden
gözden geçirilerek kapsamının genişletilmesine neden olacaktır.
1990’ların başında SSCB’nin çöküşü ile Soğuk Savaş da sona erdi. Böylece uluslararası alandaki politik
kutuplaşma da bitmiş oldu. Başlangıçta dünyada bir barış dönemi geleceği yönünde iyimser
beklentiler ortaya çıktıysa da 1991 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle tırmanan Körfez krizi kısa
zamanda bu beklentileri boşa çıkardı. Dünyanın birçok yerinde yeni politik krizler başgöstermişti.
Bunlardan bazıları Soğuk Savaş düzeninin yıkılmasından kaynaklanırken (örneğin Yugoslavya’nın
dağılması ile sonuçlanan iç savaş) bazıları ise başka yerel nedenlerle ortaya çıktılar. Ancak bu
dönemdeki krizler Soğuk Savaş dönemi krizlerinin aksine devletlerarasında (inter-state) değil daha
çok devletlerin kendi içinde değişik güç grupları arasında veya güç gruplarıyla devlet kuvvetleri
arasında (intra-state) patlak vermekteydi. Dolayısıyla bu dönemdeki krizler Soğuk Savaş
dönemindekilerden daha farklı dinamiklerden kaynaklanmaktaydılar.
Bir kere Soğuk Savaş sonrası esen sömürge karşıtı rüzgârlar İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi
geleneksel sömürgeci devletlerin eski kolonilerindeki etkilerini yavaş yavaş yitirmelerine yol açtı. Bu
durum ortaya aslında daha önce hiçbir devlet geleneği olmayan birçok yeni ülke çıkardı. Bu süreçte
Soğuk Savaştan süper güç olarak çıkan ve bu konumu Süveyş Krizi ile artık iyiden iyiye bilinir ve kabul
edilir hale gelen ABD’nin de katkıları vardı. ABD bir yandan eski sömürgelerdeki bağımsızlık yanlısı
hareketleri destekleyerek, diğer yandan da İngiltere ve Fransa gibi eskiden süper güç olan ama 2.
Dünya Savaşı’ndan ekonomik olarak felç olmuş halde çıkan ülkeleri kendi kabuklarına çekilmeye
zorlayarak tarih sahnesine birçok yeni ülkenin çıkmasına zemin hazırladı. Bu politikada bu yeni
ülkelerde ABD’nin kendi nüfuz alanlarını oluşturmayı hedeflediğini de kaydetmek gerekir. Nitekim BM
kurulduğunda dünyada 51 devlet varken bugün BM’nin 192 üyesi vardır (www.un.org/en/memberstates/index.html).
Ne var ki bu yeni devletlerin bir kısmında kısa zamanda iç karışıklıklar ortaya çıktı. Bu yeni kriz türü
Soğuk Savaş dönemindekilerden farklı olarak devletlerarasında değil, çoğunlukla devlet içinde
meydana gelmekteydi. Bu nedenle politik kriz yaşanan ülkelerde barışın korunması için devlet
kurumlarının sağlam ve etkin çalışır hale getirilmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Barışı koruma misyonları
geleneksel olarak askeri personelden oluşturulmaktaydı. Çünkü Soğuk Savaş döneminde
kurulmuşlardı ve kuruluş amaçları silahlı çatışma yaşayan “devletler” arasında bir tampon bölge teşkil
ederek ateşkes anlaşmalarının kalıcılığını sağlamaktı. Bu görev için askeri gözlemciler yeterli
oluyorlardı. Ancak Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan devlet içi politik krizler askeri personel yanında
başta polis olmak üzere başka profesyonellerin de barışı koruma misyonlarında görev alması
ihtiyacını ortaya çıkardı (Nambiar, 2018).
Soğuk Savaşın bitimi ile beraber aslında 2. Dünya Savaşının sona ermesinden hemen sonra
uluslararası toplumun gündemine gelmiş, ancak Soğuk Savaş ortamında biraz gölgede kalmış olan
‘demokrasi’ ve ‘insan hakları’ gibi kavramlar yeniden ön plana çıkmaya başladı. Devletlerin insanları
sadece yönetmekle değil, aynı zamanda insan hak ve hürriyetlerini korumakla da yükümlü oldukları
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gerçeği giderek daha fazla vurgulanır olmuştu. Bunu yapmayan/yapamayan devletler de uluslararası
toplum nezdinde sorumlu tutulmaya başlandı. BM de bu yeni paradigma değişimine ayak uydurmakta
gecikmedi. Artık barışı koruma faaliyetleri yalnızca devletleri değil, aynı zamanda bireyleri ve
bireylerin temel hak ve hürriyetlerini de korumayı amaçlıyordu. 1998 yılına gelindiğinde barışı
koruma misyonlarının tamamında misyon görev emirlerinde mutlaka sivil halkın korunmasını içeren
hükümler mevcuttu. Hatta bazı barışı koruma misyonları yalnızca sivil halkın korunmasını
amaçlamaktaydı (Zimmerman, 2016).
Gerek Galtung (2012) gerekse Acemoğlu ve Robinson (2014) 3. Dünya ülkelerindeki fakirliğin temel
nedeninin ekonomik ve siyasal kurumların eksikliği olduğunu kaydetmektedir. Buralarda liderler
herşey kendilerinin olsun isterler, toplumun tüm kesimleri, ekonominin tüm sektörleri üzerinde
mutlak kontrolleri olsun, devletin kaynak ve imkânlarının dağıtılmasında tek söz sahibi kendileri olsun
ve kararları hiç sorgulanmaksızın uygulansın isterler. Bu güçlerini pekiştirmek ve sürekli kılmak için
asker ve polisi kullanmaktan çekinmezler. Zaten çoğunlukla iktidara darbe ile gelmişlerdir ve kendi
iktidarlarını da mümkün olduğunca uzun bir süre devam ettirme eğilimindedirler. Bu durum bir
başkası gelip darbeyle iktidara gelinceye kadar devam eder. Yeni gelen de eskisinin bir benzeri siyasal
sistemde siyasi gücünü pekiştirecek, kendisinin ve yakınlarının ekonomik gücünü artıracak adımlar
atar ve bu durum böyle sürer gider. Tarih, Alman Sosyolog Robert Michels’in “oligarşinin tunç yasası”
olarak adlandırdığı bu kısır döngünün sayısız örnekleriyle doludur (Acemoğlu ve Robinson, 2014).
Bu durum 3. Dünya ülkelerinde sık sık çatışmaların çıkmasına neden olur. Bu karışıklıklar insan hakları
ihlallerinin yoğun yaşandığı bir hal alır ve çoğu zaman insan hakları bizzat devlet görevlileri tarafından
ihlal edilir.
1994’te Ruanda’da ortaya çıkan iç karışıklıklar bu durumun tipik bir örneğidir. Toplumun çoğunluğunu
oluşturan Hutu kabilesi mensupları ile nüfus olarak azınlıkta kalan Tutsi kabilesi mensupları arasındaki
silahlı çatışmalarda başkent Kigali’deki Hutu iktidarının Tutsi ve muhalif Hutu mensuplarına yönelik
insan hakları ihlalleri artık barışı koruma faaliyetlerinin sadece askeri unsurlarla sağlanamayacağını ve
mutlaka başta polis olmak üzere sivil barışı koruma kurumlarına/unsurlarına da ihtiyaç bulunduğunu
açıkça ortaya koymaktaydı. Gerçi 1990’ların hemen başında daha Ruanda krizi tırmanmadan birkaç yıl
evvel barışı koruma misyonlarına polis de görevlendirilmesi uygulaması başlamış durumdaydı. Ancak
barışı koruma misyonunun Ruanda’da yaşanan acı soykırımı önleyememesi ve bundan birkaç yıl sonra
bu sefer Avrupa’nın ortasında Bosna Hersek’te yaşanan yetersizlikler BM’in barışı koruma
faaliyetlerinin barışı koruma faaliyetlerinin daha kapsamlı hale getirmesinin önünü açtı. Artık misyon
bölgelerinde askerin yanısıra birçok sivil unsurlar barışı koruma personeli olarak görev almaktadırlar.
Bunlar arasında polisler, yargı personeli, belediye hizmetleri sunulmasında yardımcı olacak sivil
idareciler, mülki idareciler, seçim gözlemcileri, sağlık çalışanları, gardiyanlar ve daha birçok farklı
sektörden insan barışı koruma misyonlarında görev almaktadır.
Ancak tam da bu durum barışı koruma faaliyetlerinde bir etkililik problemini ortaya koymaktadır.
Artık misyon görev emirleri eskiye nazaran çok daha fazla ve farklı hedefe ulaşmaya odaklanmaktadır.
Soğuk Savaş barışı koruma misyonlarında misyon görev emirlerinde tek amaç silahlı çatışmanın
tarafları arasında bir bariyer oluşturmak iken, bu durum 1990’lardan sonra değişmiştir. Görev emirleri
misyon bölgesinde sağlıklı bir iç güvenlik yapısı kurulması, insani bir yaşam seviyesinin
yakalanabilmesi için asgari düzeyde de olsa altyapı (yol, su dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, elektrik
dağıtım şebekeleri vb) kurulmasının sağlanması, nispeten adil bir yargılama sisteminin kurulması,
seçim süreçlerinin demokrasiye uygun şekilde işlemesinin sağlanması gibi geniş bir yelpazede iş
kalemlerini içermektedir. Doğal olarak barışı koruma faaliyetlerinin kapsamı genişledikçe bir yandan
barışı koruma faaliyetlerinin uluslararası topluma maliyeti artmakta, diğer yandan da ulaşılmak
istenen amaçlara ulaşmak da zorlaşmaktadır. Bu konu ilerleyen başlıklarda irdelenecektir.
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Özellikle 11 Eylül saldırıları BM’de barış ve güvenlik anlayışlarının yeniden değişmesine yol açtı. ABD
tarafından ileri sürülen “teröre karşı savaş” (war on terrorism) söylemi BM bünyesindeki
tartışmalarda ‘güvenlik’ kavramının daha fazla öne çıkmasına neden oldu. Ancak ‘güvenlik’ten ne
anlaşılması gerektiği noktasında farklı görüşler ortaya çıktı. BM’nin her biri kendi çıkar ve değerlerini
savunan 193 farklı ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir uluslararası örgüt olduğu daha önce
belirtilmişti. Bazı ülkeler terörün insan haklarına karşı bir saldırı olduğu noktasından hareketle terörle
mücadeleyi insan haklarını sağlama almak ve insan haklarına yönelik ihlallerin/saldırıların bertaraf
edilmesi şeklinde algılıyorlardı. Buna karşın bazı ülkeler de terörün devleti hedeflediği düşüncesinden
yola çıkarak kendi içlerindeki meşru muhalefeti bile terörizm suçlamasıyla bastırma yoluna gittiler. Bu
bakış açısı farklılığının bir sonucu olarak BM içerisinde iki farklı ‘güvenlik’ anlayışı ortaya çıktı.
Bunlardan biri güvenlik kavramını ‘devlet güvenliği’ olarak algılarken, diğer anlayış güvenlik
kavramının merkezine ‘birey’i konumlandırmaktaydı. Bu birbiriyle çelişen anlayışların ikisi de barışı
koruma faaliyetlerinde aynı anda kendisini gösterdi. Bunda barışı koruma personelinin 128 farklı
ülkeden geldiği ve son tahlilde kendi ülkesinin güvenlik anlayışından etkilenmiş olduğu gerçeğinin de
payı olduğu unutulmamalıdır. Bunun en güzel örneği BM Mali misyonudur. Bu misyon halen devam
etmektedir. Misyon görev emrinde barışı koruma personelinin birçok sorumlulukları yazılıdır. Bu
sorumluluklardan birisi Mali hükümetinin terörist saldırılardan korumak, bir diğeri de Mali’deki sivil
halkı terör saldırılarının hedefi olmaktan korumaktır. Ancak Mali’de sivil halka karşı saldırıları
gerçekleştirenler genellikle devlet kuvvetleridir. Devlet görevlileri keyfi tutuklamalardan yargısız
infazlara kadar birçok sayıda insan hakları ihlalleri yapmaktadırlar. Bu durumda Mali Barışı Koruma
Misyonu Görev Emrinde birbiriyle çelişen iki farklı görev bulunmaktadır. Mali misyonunda bulunan
barşı koruma personeli bir yandan Mali’nin egemenlik ve dokunulmazlığı haklarını savunurken, diğer
yandan Mali hükümetinin kendi vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerinin de önüne geçilmesi
gibi çapraşık bir durumla karşı karşıya kalmaktadır (Zimmerman, 2016).
1990’lı yılların başlarından itibaren başlayan bu kapsam genişlemesi günümüzde de devam
etmektedir. BM barışı koruma personeli 1940’ların sonunda silahsız gözlemciler iken şimdi tam
teçhizatlı küresel bir silahlı güç görünümüne bürünmüştür. Zaten artık güncel misyonlar da barışı
koruma misyonu olarak değil stabilizasyon misyonları olarak isimlendirilmektedirler. Zira misyon
bölgelerinde korunabilecek bir barıştan söz etmek mümkün değildir. Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve
Kongo’daki misyonlar buna en uygun örneklerdir. Bu durumda sahadaki barışı koruma personelinin
görevi barışı korumak değil barıştırma, uzlaştırma (peacemaking) faaliyetlerine zemin hazırlamak
olmaktadır. Bunu yapabilmek için de gerekirse güç kullanmak durumunda kalmaktadırlar, ki bu
durum ayrıca BM ilkeleri açısından tartışmalıdır (Zimmerman, 2016).
BM de bu paradigmal gelişmeleri takip edebilmek için kendi organizasyonel yapısında değişiklikler
yapmıştır. Barışı koruma faaliyetleri Soğuk Savaş döneminde Güvenlik Konseyi sekreteryası tarafından
yürütülmekteyken, 1990’larda yaşanan anlayış değişikliğinden sonra BM’in New York’ta bulunan ana
karargâhında Genel Sekreter Yardımcısına (Assistant Secretary General) bağlı olarak çalışacak bir
müstakil birim kurulmuştu. Birimin ismi Department Of Peacekeeping Operations (DPKO) idi ve
organizasyonel anlamda barışı koruma faaliyetlerine eklenen her bir yeni unsur için ayrı ayrı ofisler
olarak yapılandırılmıştı. Örneğin misyon bölgelerine gönderilecek polisler ile ilgili çalışmalar Polis
Bürosu (Police Unit), askerlerle ilgili çalışmalar askeri (Military Unit) tarafından yapılmaktaydı. Ayrıca
hem barışı koruma (peacekeeping) hem de uzlaştırma (peacemaking) faaliyetleri aynı çatı altında
yürütülmekteydi. Ancak günümüzde bu organizasyonel yapı değişmiş ve daha da gelişmiş
durumdadır.
2017’de BM bünyesinde barışı koruma anlamında dönemin genel sekreteri Antonio Guterres’in
önderliğinde bir takım yapısal değişiklikler yapıldı. Buna göre DPKO birimi, barışı koruma
paradigmasındaki değişimlere paralel olarak Barış Operasyonları Birimi (Department of Peace
Operations – DPO) adıyla yeniden adlandırıldı. Ayrıca BM bürokrasisi içindeki konumu da yükseltildi.
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Günümüzde Barış Operasyonları Birimi Genel Sekreterlik makamının hemen altında bulunan Genel
Müsteşarlıklardan (Under-Secretary General) birine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Benzer
şekilde barış inşası (peace-building) faaliyetleri de eşdeğer makamda bir bürokrat tarafından idare
edilmektedir. Barış Operasyonları Biriminde aşağıdaki alt birimler / bürolar vardır;




Askeri İşler Bürosu (Office of Military Affairs)
Kamu Düzeni ve Güvenlik Kurumları Bürosu (Office of Rule of Law& Security Institutions)
Orta Doğu, Asya ve Pasifik’ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (Office of Assistant
Secretary General for Middle-East, Asia and the Pacific)
 Afrika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (Office of Assistant Secretary General for
Africa)
 Avrupa, Orta Asya, Kuzey ve Güney Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (Office
of Assistant Secretary General for Europe, Central Asia, and the Americas)
Her bir büro bir genel sekreter yardımcısı (Assistant Secretary General) tarafından yönetilir ve Genel
Sekreter Yardımcıları da Genel Müsteşar’a (Under Secretary General) bağlıdırlar.
Bunlardan başka Barış Operasyonları Birimi (Department of Peace Operations) içinde doğrudan Genel
Müsteşar’a bağlı olarak faaliyet gösteren, ancak hiyerarşik olarak yukarıda sayılan bürolardan daha
alt basamaklarda bulunan ihtisas birimleri de vardır;
 Karma Operasyon Ekibi (Integrated Operational Team)
 Karma Değerlendirme ve Planlama Bürosu (Integrated Assessmentand Planning Unit)
 Cinsiyet Bürosu (Gender Unit).
 Politika, Değerlendirme ve Eğitim Bürosu (Policy, Evaluation, and Training Division)
 Barışı Koruma Stratejik Ortaklıkları Bürosu (Office of Peacekeeping Strategic Partnerships)
Yukarıda sayılan Bürolardan bölgesel olanlar (Orta Doğu, Asya ve Pasifik’ten Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcılığı, Afrika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Avrupa, Orta Asya, Kuzey ve Güney
Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı) aynı anda hem Barış Operasyonları Birimine hem
de Politik İşler ve Barış İnşası Birimine (Department of Political and Peacebuilding Affairs) bağlıdırlar
(https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dppa-dpo-org-chart-2019.pdf, 2019).
GÜNÜMÜZDE BM BARIŞI KORUMA FAALİYETLERİ
Birleşmiş Milletler ilk defa barışı koruma faaliyetlerini başlattığı 1948 yılından bu yana geçen 71 yılda
toplam 71 barışı koruma misyonu gerçekleştirmiştir. Bunların 14 tanesi halen devam etmektedir.
Devam eden barışı koruma misyonlarının coğrafi dağılımına bakıldığında Afrika kıtası en fazla misyon
bölgesi bulunduran kıta olarak öne çıkmaktadır. Afrika hâlihazırdaki barışı koruma misyonlarının
yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Batı Sahara, Mali Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan,
Darfur ve Abyei bölgelerinde barışı koruma misyonları vardır. Afrika’dan sonra en çok misyon Asya
kıtasında özellikle Orta Doğu Bölgesinde yer almaktadır. İsrail, Golan Tepeleri, Lübnan, Kıbrıs ve
Cammu Keşmir bölgeleri uzun zamandır barışı koruma misyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Asya ve
Orta Doğu barışı koruma misyonlarının özelliği bunların Soğuk Savaş döneminden kalan, uzun erimli
ve sadece az sayıda askeri personel barındıran misyonlar olmasıdır. Bunlar dışında bir adet misyon
Avrupa’da (Kosova) bir adet misyon da Kuzey Amerika’da (Haiti) halen devam etmektedir.
Devam eden barışı koruma misyonlarında toplamda 99.542 personel bulunmaktadır. Bunların
85.397’i üniformalı personel görev yapmaktadır. Üniformalı personelin 72.279’u muharip asker,
1.221’i misyon bölgeleri uzmanı, 9.843’ü polis, 2.054’ü ise rütbeli personeldir. Üniformalı personelin
yanısıra 12.932 BM sivil personeli ve 1.213 BM gönüllüsü de barışı koruma personeli olarak görev
almaktadırlar.33
33

Rakamlar 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle olup BM kaynaklarından alınmıştır.
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Devam eden barışı koruma misyonlarında şu ana kadar toplam 1.531 barışı koruma personeli dünya
barışına katkı sağlama yolunda hayatını kaybetmiştir. Bu rakam BM’nin geçmiş barışı koruma
misyonları da hesaba katıldığında 3.868’i bulmaktadır.
Barışı koruma faaliyetlerine toplam 121 ülkeden katkı yapılmaktadır.
1 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019 arası dönemde barışı koruma faaliyetlerinin uluslararası topluma
yüklediği finansal yük 6.69 milyar doları bulmaktadır (https://peacekeeping.un.org/en/data, 2019).
Barışı koruma faaliyetlerine, katkıda bulunan ülkeler açısından bakıldığında ilginç bir manzara ortaya
çıkmaktadır. Soğuk Savaş dönemi ve 1990’lar boyunca barışı koruma misyonlarına gelişmiş ülkeler
daha fazla personel göndermekte iken bu durum günümüzde değişmiş durumdadır.
Bugün barışı koruma faaliyetlerine en çok personel katkısı yapan ülke toplam 7.060 personel ile
Etiyopya’dır. Onu 6.520 personel ile Ruanda, 6.431 kişi ile Bangladeş, 6.178 kişi ile Hindistan ve 5.674
kişi ile Nepal izlemektedir (https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/1_summary_of_
contributions_18.pdf, 2019).
BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere bakıldığında Fransa 743 kişi, Rusya Federasyonu 71 kişi, Çin 2.521
kişi, İngiltere 570 kişi ve ABD 34 kişi ile barışı koruma misyonlarına katkıda bulunmaktadır. Personel
katkısı bakımından İngiltere 52. sırada iken ABD 73. sıradadır (Kerry, 2016). Soğuk Savaş dönemi
boyunca BM’nin barışı koruma faaliyetlerinde aktif olarak yer almayı dış politikasının ana eksenine
oturtmuş olan Kanada bugün misyonlara toplam 150 personel ile katkıda bulunmaktadır. Halbuki
Kanada’nın eski Dış İşleri Bakanı Lester Bowles Pearson 1952 yılında Orta Doğu (İsrail ve Arap ülkeleri)
krizi patlak verdiğinde Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna başkanlık ettiği dönemde bölgede savaşan
İsrail askeri güçleri ile Arap ülkeleri askeri güçleri arasında çatışmaları durdurabilmek için bölgeye
barışı koruma askerleri gönderilmesi konusundaki çabalarından dolayı 1957 yılında Nobel Barış
Ödülünü almaya hak kazanmıştı (Global News, 15 Kasım 2018).
1994’teki Ruanda krizinde BM’nin Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinin (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve
Çin) misyon bölgesine yaptığı personel katkısı toplam personel sayısının yüzde yirmisi kadardı. Bugün
bu oran yüzde beştir. Benzer şekilde 1990’ların başlarında Kanada barışı koruma misyonlarına 3.000
askeri tabur ile destek verirken bugün sahada 41 Kanada taburu hizmet vermektedir.
Günümüzde müreffeh ülkeler barışı koruma faaliyetlerine verdikleri personel desteğini
azaltmaktadırlar. Buna karşın ekonomik sıkıntı çeken ülkelerin personel desteği ise giderek artma
eğilimindedir. ABD barışı koruma misyonlarının finansal olarak desteklenmesinde ilk sıradadır,
İngiltere de 6. sırada yerini almaktadır (Kerry, 2016).
BM kayıtlarına göre barışı koruma misyonlarına en fazla personel gönderen Etiyopya, Ruanda ve
Nepal gibi ülkeler dünya gayrisafi yurtiçi hâsıla sıralamasında sonlarda yer almaktadırlar. Bunun
nedeni fakir ülkelerin barışı koruma misyonlarını bir nevi gelir kapısı olarak görmeleridir. BM
gönderilen her bir personel başına katılımcı devlete ayda 1.300 ABD Doları para ödemektedir. Bu
para misyon bölgesine gönderilen personele değil, doğrudan personeli gönderen devletlere
ödenmektedir. BM ayrıca barışı koruma personeline misyon bölgesinde geçirdikleri gün başına MSA
(Mission Subsistance Allowance- Geçim Ödeneği) adı verilen bir ücret vermektedir. ABD doları
üzerinden hesaplanan bu tutar çoğunlukla barışı koruma personelinin kendi ülkelerinde aldıkları
maaşlardan kat kat yüksek olmaktadır. Bu nedenle BM barış operasyonlarına personel desteği
yapmak ülkeler açısından kendi personellerinin maddi anlamda teşvik edilmesini sağlayan bir fırsat
olarak da görülmektedir.
Bosna ve Cenevre’de BM Temsilcisi olarak görev yapmış olan Madeleine Rees fakir ülkelerin BM’den
gelen paraya ekonomik anlamda kısmen bağımlı olduklarını, bu yüzden barışı koruma misyonlarına
hep daha fazla personel göndermek istediklerini, buna karşın müreffeh ülkelerin misyon
bölgelerindeki tehlikelerden dolayı personel gönderme hususunda giderek daha fazla isteksiz
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davrandıklarını ve hem fakir ülkeler açısından hem de fakir ülkelerden barışı koruma misyonlarına
gönderilen personel açısından bu durumun trajik olduğunu kaydetmektedir. Bunun sonucu misyon
bölgelerinde yeterli eğitimi almamış, yeterli güvenlik teçhizatı olmayan barışı koruma personelinin
misyon bölgelerinde çok karmaşık ve tehlikeli durumları göğüslemek durumunda kalması olmaktadır.
Bu durum misyon bölgelerinde barışı koruma personeli kayıplarını artıran önemli bir nedendir (Global
News, 15 Kasım 2018).
BARIŞI KORUMA PERSONELİNİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI PROBLEMLER ve UYUM SORUNLARI
Akdeniz (2014) çatışma kavramına dair literatürün ağırlıklı olarak politik anlamda kullanıldığını ve
daha çok BM’nin bu politik çatışmaların çözüme kavuşturulmasında oynadığı role odaklandığını
kaydetmektedir. Barışı koruma personelinin karşı karşıya kaldığı problemlere genellikle dolaylı olarak
değinilmektedir. Bu durum biraz da BM nezdinde çok önem verilen barışı koruma faaliyetlerine gölge
düşmemesi için BM tarafından sergilenen bilinçli bir tavırdan kaynaklanmaktadır. Ancak son yirmi
yılda gerek görev başında hayatını kaybeden barışı koruma personeli sayısındaki ciddi artışlar, hem de
gelişmiş ülkelerin barışı koruma misyonlarına personel desteği vermekteki isteksizliklerini
gerekçelendirmek için yaptıkları açıklamalar bu hususun daha çok dile getirilmesine neden
olmaktadır.
Bertini (2002) barışı koruma personeli arasında can kayıplarının artık kabul edilemez boyutlara
ulaştığını kaydetmektedir. Sivil ve silahsız barışı koruma görevlileri arasında can kayıplarının asker ve
polis kökenli barışı koruma görevlilerine nazaran daha fazla olduğunu, sadece 1998 yılında 228 BM
çalışanının misyon bölgelerinde kaçırma ve rehin alma suçlarının mağduru olduğunu ve BM kurumları
arasında en çok World Food Programme (WFP)”ın kurban verdiğini ileri sürmektedir. Majekodunmi
(2002) barışı koruma personelinin bazen misyon bölgesindeki devlet görevlileri veya çatışmacı gruplar
tarafından “uluslararası güçleri kendi ülkelerinden çıkarmak” amacıyla kasten öldürüldüklerini
belirtmektedir. BM, kendi kuruluş anlaşmasının önsözünde kuruluş amacını “uluslararası barış ve
güvenliği sağlamak” olarak açıklamaktadır. Ancak Russler ve Brownell’e (2002) göre BM daha kendi
personelinin bile güvenliğini sağlamaya yeteri kadar kaynak ayırmamaktadır. BM sahadaki
personelinin güvenliğine kişi başına 21 ABD Doları ayırmaktadır. Birçok husus içerisinden personel
güvenliği öncelikler sıralamasında hak ettiği önceliği bulamamaktadır. Can kayıpları bu işin bir parçası
olarak görülmekte ve personel güvenliği hususu BM bütçesinde yer almamaktadır.
Barışı koruma personeli bir yandan gittikleri yerlere adaptasyon problemi yaşarken diğer yandan
dünyanın dört bir yanından gelmiş meslektaşlarıyla ortak bir amaca hizmet etmenin zorluklarıyla karşı
karşıya kalmaktadır. Buna bir de kendi memleketlerinden ve alışageldikleri hayat düzeninden,
ailelerinden uzak kalmanın verdiği stres de eklenince barışı koruma faaliyetleri oldukça çileli bir hal
alabilmektedir. Downie (2002) barışı koruma personelinin misyon bölgesine ilk vardıklarında şahit
oldukları şeyin ölüm, yerlerinden edilmiş insanlar ve tahrip edilmiş altyapı olduğunu, buna aileden ve
arkadaşlardan ayrı olmanın ve misyon bölgesindeki iklim farklılığına, hayat şartlarına alışmanın verdiği
zorluk da eklenince duygusal bir travma yaşadıklarını kaydetmektedir. Barışı koruma personeli
çoğunlukla kendileri de saldırıların hedefi olmaktadırlar. Bu saldırılar uluslararası bir kuvveti
ülkelerinde görmek istememek gibi siyasi saiklere bağlı olabildiği gibi barışı koruma personelinden
para veya malzeme gasp etmek amacıyla, yani adli bir motivasyonla da yapılabilmektedir.
Bunun yanında dünyanın dört bir yanından gelmiş meslektaşlarıyla iş yapmak zorunda kalmaktadırlar.
Ancak doğal olarak bir takım anlaşmazlıklar yaşamaktadırlar. Örneğin BM barış misyonuna
İngiltere’den katılmış birisi ile Hindistan’dan katılmış birisi arasında günlük yaklaşım farklılıkları
olabilmekte ve bu durum zaman zaman kişiler arası çatışmalara kadar varabilmektedir. Bu
anlaşmazlıkların giderilebilmesi için BM bünyesinden etkili bir mekanizma da maalesef halen
kurulamamıştır. Ayrıca misyon personelinin rahat çalışmasını ve boş zamanını geçirebilmesini
sağlayacak alanların sağlanamaması, barışı koruma misyonlarının çok-uluslu yapısı, yerel insanları
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anlayamamanın verdiği zorluk, insanlara yardım edememe hissi ve önlenebilecek ölümlere şahit
olunması barışı koruma personelinin psikolojik travmasını derinleştirmektedir.
Aşağıda bu zorluklar biraz daha ayrıntılı bir biçimde irdelenecektir;
Kültürel Farklılıklar
Barışı koruma personelinin misyon bölgelerinde yaşadıkları ve barışı koruma faaliyetlerinin başarısını
olumsuz etkileyen bazı hususlardan önceki bölümde kısaca bahsedilmişti. Bu problemlerin belki de en
önemlileri kültürel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Gerçekten gerek misyon bölgesinde yaşayan ve
barışı koruma personelinin hizmet sunmak durumunda olduğu halkı tam olarak anlayamamak ve
halkın kültürel karakteristiklerini bilememek barışı koruma faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz
etkilemektedir. Her ne kadar bir misyon bölgesine yeni gelen personele “Induction Training” adında
bir oryantasyon eğitimi verilmekte ve misyon bölgesinin kültürel özellikleri kısaca bu eğitimlerde ele
alınmakta ise de çoğunlukla maksimum 10 gün süren bu eğitimlerin yeterli olmadıkları açıktır.
Heyzer (2002) bu hususa çok güzel bir örnek vermektedir. Bilindiği üzere 1990’lı yılların sonunda
Kosova’da yaşanan soykırım ve iç savaş çok sayıda kadının tecavüze uğramasına, yüzbinlerce insanın
evlerini ve yerlerini terk etmesine neden olmuştur. Kosova barış misyonunda (UNMIK) görevli bir
barışı koruma personeli iç savaş sırasında yerlerinden edilen aileleri ve tecavüze uğrayan kadınları
tespit edebilmek için bir kasabanın halkını bir stadyuma toplayarak elindeki megafonla tecavüze
uğrayan kadınların stadyum içerisinde spesifik bir noktaya kurulan bir tespit masasına gelerek
başlarına gelenleri anlatmalarını söylemiştir. Doğal olarak hiçbir kadın böylesi bir beyanda
bulunmamıştır. Binlerce kadının tecavüze uğradığı geniş ölçüde haberlerde yer almasına rağmen
bulundukları bölgede bu konuda hiçbir tespit yapamamış olmaları barışı koruma görevlilerini şaşkına
çevirmiştir. Tecavüze uğrayan bayanlar kendilerine hayati derecede gerekli maddi desteği almalarını
ve kendilerine tecavüz edenlerin bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını sağlayacak bir beyanı
açıkça vermekten kaçınmışlardır. Bunun nedeni açıktır. Bayanlar toplumda safiyetlerini kaybetmiş
olarak görülmekten ve etiketlenmekten çekinmişlerdir.
Bir başka örnek de barışı koruma personelinin birlikte çalıştıkları tercümanlarla ve yerel personelle
olan ilişkilerinden verilebilir. Barışı koruma misyonlarında bir misyon iletişim dili (İngilizce veya
Fransızca) olur ve misyona gelen uluslararası personel bu dili konuşur. Bir de barışı koruma
personelinin yerel devlet görevlileriyle veya yerel halk ile iletişimlerini sağlamak üzere tercümanlar
(language assistant) istihdam edilir. Doğal olarak bu tercümanlar barışı koruma personelinin kalacak
ev bulma, görev alınan şehri tanıma gibi kişisel ihtiyaçlarının giderilmesine de yardım eder. Bu
nedenle barışı koruma personeli ile tercüman arasında bir samimiyet gelişir. Ancak zaman zaman
kültürel farklılıklar bu samimiyete iş arkadaşlığından öte bazı anlamlar yüklenmesine neden
olabilmektedir. Özellikle de barışı koruma görevlisi ile tercümanın farklı cinsiyetten olması
durumlarında.
Barışı koruma personeli yalnızca misyon bölgesindeki yerel halkın kültürel özelliklerini bilmemekten
değil, çoğu zaman da beraber çalıştıkları ve başka bir ülkeden gelmiş başka barışı koruma görevlisinin
kültürel özelliklerini bilememekten kaynaklanan problemlerle yüzyüze gelmektedirler.
Örneğin bazı kültürlerde rüyalar ve kabusların kişilere özel bazı mesajlar içerdiğine inanılır ve bu
konulardan konuşmak bu mesajın daha net anlaşılmasını sağlamak adına önemlidir. Ancak bazı
kültürlerde ise olumsuz deneyimlerden bahsetmenin kişisel gücü ve dayanıklılığı azalttığına inanılır.
Dolayısıyla bu tip rüyalar unutulmalı ve hayata devam edilmelidir (Jessen-Petersen, 2002).
Avustralyalı bir barışı koruma personeli Güney Doğu Asya ülkelerinden birinden gelen birlikte çalıştığı
bir meslektaşının sürekli rüyalarından ve kabuslarından konuştuğunu ve bunun kendisini tedirgin
ettiğini ifade etmektedir (Ryan, 2000).

633

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Bir başka barışı koruma personeli ailesinin Singapur kökenli olup kendisinin bir başka ülkede
yaşadığını ve oradan BM barış misyonlarına katıldığını, kendi kültürlerinde birinin karşısında sakız
çiğnemenin onu aşağılamak anlamına geldiğini, iş arkadaşının Avrupalı olduğunu ve sürekli sakız
çiğnediğini ve bunun kendisini çok rahatsız ettiğini bildirmektedir (Akdeniz, 2014).
Yaşanan olaylardan en dramatik olanı bizzat yazar tarafından 2003 yılında Kosova misyonunda görev
yaptığı esnada gözlemlenmiştir. Avrupalı bir barışı koruma personelinin kullandığı bir BM aracı ile
görevden dönerken yolun inekler tarafından kapatılmış olması ve ineklerin yanında bulunan çobanın
aracı gördüğü halde bir şey yapmamasına sinirlenen şoför, ineklere ve çobana hitaben hakaret içerikli
bir kelime sarf etmiş ve bu durum araçta bulunan Hintli barışı koruma görevlisinin aşırı derecede
sinirlenerek silahını şoföre doğrultmasına neden olmuştur. Kriz arabada bulunan yazar ve bir başka
barışı koruma görevlisi tarafından yatıştırılmıştır. Şoför olan barışı koruma görevlisi iş arkadaşının
kendisine silah çekmesine çok tepki göstermiş ve bir güven krizi olduğunu ileri sürerek aynı şahısla bir
daha göreve çıkmayı reddetmiştir. Hintli barışı koruma görevlisi ise kimsenin kendisinin kutsalına
hakaret etmeye hakkı olmadığını ileri sürerek tepki göstermiştir. BM kurallarına göre dini ve siyasi
konulardan kesinlikle yasak olup cezası misyon bölgesinden ülkesine geri gönderilmek (repatriation)
ve bir daha BM barış misyonlarına kabul edilmemektir. Diğer yandan mesai arkadaşına silah
doğrultmak suretiyle onu tehdit etmek de aynı şekilde ülkesine geri gönderilme sebebidir. Ülkesine
geri gönderilen personelin bir de ülkelerini hatalı temsil ettiklerinden dolayı idari soruşturmalar
geçirecekleri hususu da ayrıca dikkate alınmalıdır. Bu durumda resmi işlem yapmanın her iki tarafa da
telafisi imkansız sonuçlarını olacağını düşünen BM resmi makamları olayı kapatmayı tercih etmişler ve
tartışmanın taraflarını farklı birimlere tayin ederek sorunu çözmeye çalışmışlardır.
Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu noktada Elron, Halevy, Ari ve Shamir (2003)
tarafından yapılan bir çalışma oldukça ilginç sonuçlar içermektedir. Elron ve arkadaşları barışı koruma
personeli arasındaki kişiler arası çatışmaları üç kategoride analiz etmişlerdir; görev çatışmaları,
kişisel/duygusal çatışmalar ve süreç çatışmaları. Beş farklı misyon bölgesinde görev yapmış/yapmakta
olan barışı koruma personeli ile mülakatlar yapılmıştır. Burada uzun uzun bu çalışmanın bulgularından
bahsedilmeyecek, ancak bu çalışma açısından ilginç bir bulguya temas edilecektir. Barışı koruma
personeli kültürel farklılıklardan kaynaklanan çatışmalarını görev çatışması olarak niteleme eğiliminde
olup açıkça kültürel çatışma yaşadıklarını açıklamaktan kaçınmaktadırlar. Bu bulgu yazarın kişisel
gözlemleriyle de örtüşmektedir. Elron ve arkadaşları kültürel farklılıkların ve iletişim problemlerinin
barışı koruma personelinin birbirlerine güven duygusunu da olumsuz etkilediğini ileri sürmektedirler.
Barışı koruma personeli arasında görünürde bir “barış” bulunduğu ancak kapalı kapılar ardında ciddi
çatışmaların yaşandığını da kaydetmektedirler.
BM tüm dünya ülkelerinden personel istihdam etmektedir. Bazen birbirleriyle silahlı çatışmalar veya
savaş yaşamış ülkelerden gelen kişiler aynı yerde birlikte görev yapmak durumunda kalmaktadırlar.
Bu durumun barışı koruma personeli arasındaki kişisel ilişkileri de etkilemesi kaçınılmazdır.
Elron ve arkadaşları gibi Brewer (1981) ve Bryne (1971) de kişilerin kültürel açıdan kendileri gibi
olanları daha güvenilir bulduklarını ifade etmektedirler. Bu durum BM misyonlarındaki
görevlendirmelerde de kendisini göstermektedir. Bir barışı koruma personeli görevini tamamlayıp
onun pozisyonu boşaldığında yerine geçecek kişi mülakat ile seçilmektedir. Bu mülakatlar esnasında
mülakatı yapan kişi ile mümkün ise aynı ülkeden, bunun olmadığı hallerde de komşu ülkelerden (eğer
geçmişte aralarında bir savaş veya politik kriz yaşanmamışsa) gelen kişilerin daha fazla şansı
olmaktadır. Bu durum BM mülakatlarında o kadar yaygındır ki barışı koruma personeli arasında artık
kanıksanmıştır. Örneğin bir sektörün komutanı/idarecisi hangi ülkeden ise o sektördeki tüm kritik
pozisyonlar aynı veya yakın ülkelerden gelen barışı koruma personeli tarafından doldurulmaktadır. Bu
durum genellikle ekonomik olarak gelişmiş Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen personel için
geçerlidir. Dolayısıyla diğer ülkelerden gelenler barışı koruma misyonundaki kurumsal amaçlara
odaklanmak yerine “another day, another dollar” mantığı ile günlerini doldurarak paralarını
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kazanmaya bakmaktadırlar. Ancak bu sefer de gelişmekte olan ülkelerden gelen barışı koruma
personelinin bu amaçsızlığı gelişmiş ülkelerden gelen personelin tepkisine neden olmaktadır. Bu
kişiler BM’nin kendilerine çizdiği hedeflere ulaşılması hususunda motivasyon eksikliği ile
suçlanmaktadırlar. Karşılıklı olarak bir diğerini besleyen bu olumsuzluk hemen tüm BM misyonlarında
yaygın olarak görülmekle birlikte kimse açıkça bu hususları dile getirmemektedir.
Zimmerman’ın (2016) da çok isabetle kaydettiği gibi Birleşmiş Milletler ismindeki ‘birleşmiş’
kelimesine rağmen aslında o kadar da birleşmiş değildir. 193 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir
uluslararası örgüttür. Bu 193 ülkenin her birinin kendi kültürü, kendi ulusal çıkarları, istek ve
beklentileri vardır. Bu değişik çıkar ve beklentiler çoğu zaman birbirleriyle de çelişmektedir. Ülkelerin
BM misyonlarında varlık ve etkinliklerini artırma politikasını izledikleri sır değildir. Eğer bir ülkenin
barışı koruma misyonunun bulunduğu ülkeye yönelik politik hedefleri varsa mümkün olduğu kadar
fazla personelini bahse konu ülkede bulunan barışı koruma misyonunda kritik pozisyonlara getirmeye
çabalaması kendi ulusal çıkarlarının bir gereğidir. Ancak bu durum kaçınılmaz olarak yukarıda
açıklanan sonucu doğurmakta ve BM’nin ana değerlerinden biri olan kültürel çeşitlilik (diversity) ile
de çelişmektedir.
Kurum Kültürlerindeki Farklılıklar
Barışı koruma personelinin karşılaştığı ve misyonun başarısını etkileyen hususlardan birisi de kurum
kültüründen kaynaklanan farklılıklardır. Değişik ülkelerden gelen barışı koruma personeli kaçınılmaz
olarak kendi kurum kültürlerini de beraberlerinde getirmekte ve misyon bölgesinde faaliyetlerinde
kendi kurum kültürlerinden etkilenmektedirler. Bir birim örneğin Güneydoğu Asya ülkesinden gelen
biri tarafından yönetildiğinde farklı çalışmakta, aynı birim Afrika’dan gelen bir başka barışı koruma
personeli tarafından yönetildiğinde farklı çalışmaktadır. Barışı koruma misyonlarında bir personelin
maksimum 2 yıl çalışabildiği düşünüldüğünde bir devamlılık bir problemi ortaya çıkmaktadır.
Kurumsal kültür farklılıkları barışı koruma personelinin iş yapma tarzını doğrudan etkilemektedir.
Örneğin demokratik ülkelerde devlet memurları kendilerini toplumun hizmetinde görmektedirler.
Sosyal hayata müdahale ve kontrol alanları zayıftır. Yetkileri sıkı kanunlarla sınırlandırılmıştır ve yetki
aşımı durumunda net bir cezalandırma sistemi mevcuttur. Buna karşın demokratik olmayan ülkelerde
devlet memurları kendilerini toplumu kontrol etme konumunda görürler. Kendi ülkelerinde devlet
memurları hakkındaki yaygın kanaat böyledir. Sosyal hayata müdahale ve kontrol alanları kuvvetlidir.
Yetkileri iç mevzuatlarında ya net bir şekilde tanımlanmış değildir ya da çok geniş yetkilerle
donatılmışlardır. Yetki aşımı hallerinde sorumlu tutulmaları ve ceza almaları pek nadirdir. Bu
durumda demokratik ülkelerden gelen barışı koruma personeli ile demokratik olmayan ülkelerden
gelen barışı koruma personelinin gerek misyon bölgelerindeki halka, gerek yerel devlet görevlilerine,
gerekse diğer barışı koruma personeline karşı davranış tarzları arasında farklılıklar olması
kaçınılmazdır. En tipik farklılık barışı koruma polislerinin güç kullanmaya karar vermelerinde ortaya
çıkmaktadır. Demokratik ülkelerden gelmeyen barışı koruma polislerinin güç kullanmaya daha meyilli
oldukları gözlenmektedir. Bunun yanında bazı ülkelerde polisin silah taşımaması nedeniyle o
ülkelerden gelen barışı koruma polislerinin silah kullanma yetkinlikleri misyon bölgesindeki
meslektaşları tarafından sorgulanmakta ve acil hallerde bu personele tam olarak güvenilmemektedir.
Bu konuda açık bir ifade bulunmamakla birlikte yapılan görevlendirmelerden (daily roster) bu husus
açıkça anlaşılmaktadır.
Benzer şekilde kendi kurumlarında hiyerarşik yapının katı olduğu ülkelerden gelen personel bu
alışkanlıklarını misyon bölgelerinde de sergilemek eğilimindedirler. Elron ve arkadaşları (2003)
UNTSO’da (BM İsrail Askeri Gözlem Misyonu, en eski ve ilk BM misyonu) görev yapan Avusturyalı bir
barışı koruma personelinin gözlemlerini aktarmaktadırlar. Buna göre Çinli barışı koruma personeli
otoriter yapılı bir örgütlenme yapısından geldiklerinden, şartlar ne olursa olsun kendilerinden yüksek
rütbeli personelin emirlerine uyma eğilimindedirler. Oysa Avrupalı barışı koruma personeli öyle
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değildir, daha gevşek bir ilişki biçimine meyillidirler. Bu farklılıklar Çinli bir barışı koruma personeli ile
Avusturyalı bir barışı koruma personelinin birlikte çalışmasını zorlaştırmaktadır. Bir birimin başına
geçen örneğin Çinli bir barışı koruma personeli kendi emri altında çalışan Avrupalı meslektaşlarından
emirlerine sorgulamaksızın sıkı sıkıya uymalarını beklerken Avrupalı barışı koruma personeli bu
beklentileri çok katı bulabilmektedir. Oysa BM misyonlarında rütbe yoktur (non-rank mission),
pozisyon/görev (post) vardır. Bu rütbe kavramına çok önem verilen katı hiyerarşik yapıdaki
kurumlardan gelen barışı koruma görevlilerini alışılmadık durumlarda bırakabilmektedir. Örneğin bir
kişinin kendi ülkesindeki rütbesi düşük seviyede olup, misyon bölgesinde üst seviye bir pozisyonda
çalışabilmektedir. Böylece fiilen kendi ülkesinde kendisinden çok daha üst rütbedeki mesai
arkadaşlarına BM misyonu boyunca idarecilik etmek durumunda kalabilmektedir. Bu da kaçınılmaz
olarak kişilerin arasındaki iletişimi etkilemekte, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamaktadır.
Bunun yanında barışı koruma operasyonlarının eskisine nazaran çok daha karmaşık yapıları kurumsal
kültürden kaynaklanan farklılıkları derinleştirici etki yapmaktadır. Bilindiği üzere Soğuk Savaş dönemi
barış operasyonlarının sadece askeri unsurlar tarafından yapılmaktaydı. Ancak 1990’ların başından
itibaren barış operasyonlarına polis, gardiyan, sağlık personeli, BM gönüllüleri, sivil yöneticiler vb
unsurlar da dahil olunca aynı misyon bölgesinde asker, polis, gardiyan, sağlık çalışanı gibi farklı
profesyonel geçmişe sahip kişiler katılmak durumunda kalmışlardır. Bunların herbirinin farklı mesleki
kültürleri olduğu düşünüldüğünde bir arada iş yapmalarının zorluğu daha iyi anlaşılmaktadır. Duffey
(2000) barışı koruma misyonlarının temel problemleri sayarken misyonların sivil ve askeri unsurları
arasındaki koordinasyon problemlerini anmaktadır.
İletişim Problemleri
Barışı koruma misyonlarının kozmopolit yapısı sıklıkla personel arasında bir iletişim problemini de
beraberinde getirmektedir. Misyon dilini (İngilizce / Fransızca) akıcı bir şekilde konuşamayan barışı
koruma görevlileri işlerin aksamasına iletişimin yavaşlamasına, gereksiz tekrarlara neden olmaktadır.
Buna bir de sosyal ortamlarda kendi dilleriyle konuşma alışkanlığı da eklenince durum daha da
zorlaşmaktadır. Barışı koruma misyonlarında yönetici pozisyonunda görev yapmış olan bir personel
bunu şu sözlerle ifade etmektedir;
“Konuştuğunuzda, bir mesaj verdiğinizde karşınızdakinin bunu anladığından,
dinlediğinden ve dinleme yetkinliğinin olduğundan emin olmalısınız. Sonrasında
mesajınızın anlaşıldığını teyid etmeniz gerekiyor. Bunu ancak sık sık karşınızdakini test
ederek ve zaman zaman “Anladın mı?” diye sorarak yapmak zorundasınız.” (Elron ve
arkadaşları, 2003, s.268)
Benzer şekilde Downie (2002) BM Kosova misyonunda Polis Birimi Genel Müdürlüğü yapmış olan
Svend Fredericksen’in BM Barışı Koruma Operasyonları Biriminden (DPKO) gelişmekte olan bir
ülkeden gelen toplam 400 personeli yeterli derecede İngilizce konuşamadıkları için, araç
kullanamadıkları için ve silah kullanma yetkinliklerinin az olması nedeniyle ülkelerine geri
göndermesini istemek durumunda kaldığını aktarmaktadır. Jessen-Petersen (2002) de BM de yaşanan
ana problemlerden birinin iletişim problemi olduğu ifade etmektedir. Gerçekten yeterli iletişim
kurulamadan yabancı bir ülkede ortak bir amaca hizmet etmek çok zorlaşmakta ve barışı koruma
personelinin birbirlerine güven duymamalarına neden olmaktadır.
Polonyalı bir barışı koruma görevlisi de her ne kadar bu konuda açık bir kural yoksa da sosyal
ortamlarda sadece misyon dilinin kullanılması gerekliliğine dikkat çekmektedir (Elron ve arkadaşları,
2003). Bulunduğunuz ortamda birkaç kişinin anlamadığınız bir dilde konuşması çok rahatsız edici olsa
gerektir. Çoğu zaman bu konuşmaların barışı koruma personelinin misyon dilinde kendini yeterli
hissetmemesinden kaynaklandığı ve kendi dilinde sadece kendi ülkesinden gelen meslektaşlarıyla
konuşmayı tercih ettiği düşünülebilir. Ancak BM gibi kurumsal değerlerinden birisi çeşitlilik (diversity)
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olan bir kurumun çatısı altında tek bir dilin konuşulmamasının doğuracağı problemler izaha ihtiyaç
bırakmayacak kadar açıktır.
Burada başka bir hususu daha vurgulamak gerekmektedir. İngilizceyi akıcı düzeyde konuşabilmek
iletişim için her zaman yeterli olamaktadır. Farklı ülkelerden gelen personelin İngilizce konuşma
/telaffuz farklılıkları da anlamayı zorlaştırmaktadır. Afrika’dan gelen personelin telaffuzları, Güney
Doğu Asya’dan gelen personelin telaffuzları, Rusya ve Çin’den gelen personelin telaffuzları
birbirlerinden çok farklı olabilmekte ve konuşulanı anlamayı zorlaştırmaktadır. İngiliz telaffuzu ile
İrlanda ve İskoçya telaffuzları arasında bile bariz farklılıklar vardır. Hatta aynı ülkede, ABD’de kuzey
eyaletlerinden gelen barışı koruma personeli daha açık ve anlaşılır konuştukları halde güney
eyaletlerinin telaffuzları daha zor anlaşılmaktadır. Telsiz üzerinden yapılan iletişimde telaffuz
farklılıkları mesajların anlaşılmasını iyice zorlaştırmaktadır.
Cinsiyet Farklılıkları
Cinsiyet konusu BM’nin son dönemde üzerinde çok sık durduğu konulardan birisidir. BM barışı
koruma personeli içinde bayanların oranını artırmaya yönelik adımlarına hız kazandırmıştır. Güvenlik
Konseyi 2000/1325 sayılı kararı ile bayanların barışı koruma faaliyetlerinde merkezi bir rol alması
gerektiğini vurgulamıştır. Bunun ana nedeni iç savaşta asıl zarar gören kesimlerin kadınlar ve çocuklar
olmasıdır. Barışı koruma personeli arasında da kadınların oranının artırılması mağdur kalabalıklara
ulaşmakta kolaylaştırıcı bir etken olarak görülmektedir.
2007 yılında Hindistan tamamı bayanlardan oluşan bir taburu Liberya barışı koruma misyonuna
göndermiştir. Bu personel 2007-2016 yılları arasında iç savaş sırasında yerinden edilen kadın ve
çocuklara yardım edilmesi konusunda yeri doldurulamaz yararlıklar göstermiştir. Bu hamleyi
Moğolistan’ın 2015 yılında tamamı bayan personelden oluşan bir askeri birliği barışı koruma amacıyla
Güney Sudan’a göndermesi izlemiştir (https://www.youtube.com/watch?v=w0VkqyZrD84, 2016).
2018 yılı itibariyle barışı koruma misyonlarının askeri unsurları arasında bayan oranı yüzde 4, polis
unsurları arasında yüzde 11 ve sivil unsurları arasında da yüzde 22 civarındadır (UN Women, 2018).
Bayanların misyon bölgelerindeki varlığı kalıcı barışın sağlanması açısından da faydalı görülmektedir.
Dolayısıyla sadece barışı koruma amacına değil, barış inşası (peacebuilding) amacına yönelik olarak da
önemli katkılar sağlamaktadır. Görünen o ki bayanların barış operasyonlarındaki payı giderek
artırılacaktır.
Öte yandan erkek egemen bir yapısı olan barışı koruma işinde bayanların da giderek artan ölçülerde
yer alması aşılması gereken bazı yanlış alışkanlıkları da gün yüzüne çıkarmaktadır. Akdeniz (2014)
Haiti barışı koruma misyonlarındaki barışı koruma polisleri üzerinde yaptığı araştırmasında bayan
barışı koruma personelinin ilginç bazı gözlemlerini kaydetmektedir. Kendisiyle mülakat yapılan
bayanlardan Doğu Avrupa ülkelerinden birinden gelen bir bayan personel erkek meslektaşlarının
kendi ülkesinde de argo konuştuklarını, ancak bunu etraflarında bayan yoksa yaptıklarını, buna karşın
katıldığı misyon bölgesinde bazı ülkelerden gelen meslektaşlarının kendisinin orada olup olmadığına
dikkat etmeksizin argo konuştuklarını, cinsel şakalar yaptıklarını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini
ifade etmiştir. Macaristan’dan Kıbrıs misyonuna katılmış olan ve halen BM Barışı Koruma
Operasyonları Biriminde görev yapan başka bir bayan barışı koruma görevlisi Orta Doğulu erkek
meslektaşlarının bayan barışı koruma personeline karşı korumacı davrandıklarını, bayanların
görevlerini de kendileri yapmaya çalıştıklarını ileri sürmektedir. Güney Doğu Asyalı erkek
meslektaşlarının ise bayanların komutası altında çalışmaya katlanamadıklarını belirtmektedir. Buna
karşın Avrupalı meslektaşları ile çalışmakta bir problem yaşamadığını, herkesin kendi işini yaptığını,
başkasının işine karışmadığını belirtmiştir. Bulgaristan’dan Kosova misyonuna katılan bir başka bayan
personel ise erkek meslektaşlarının iş yeri arkadaşlığını aşan bazı tavırlarından şikâyetçi olmuştur.
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan tüm problemler BM barışı koruma misyonlarının etkinliğine
olumsuz olarak etki etmektedir.
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Her ne kadar bu problemlerin aşılabilmesi için bazı mekanizmalar oluşturulmuş ise de bu
mekanizmaların tam anlamıyla etkili bir şekilde işe yaradığını söylemek güçtür. BM kendi bünyesinde
barışı koruma personeline rehberlik etmek amacıyla daha 1990’ların sonlarında bir profesyonel
danışma birimi (Counselling and Support Unit) kurmuştur. New York’taki ana karargahta bulunan bu
ofis misyon bölgeleri için çözümler üretmeye çalışmaktadır. Misyon bölgelerinde de daha çok
başkentlerde bu işi yapan personel bulunmaktadır. Ancak bu kişiler tüm misyon bölgelerine
ulaşmakta zorlanmaktadırlar.
BM Profesyonel Danışma Birimi tarafından barışı koruma personeline kurslar verilmek suretiyle kişiler
arası anlaşmazlıkların azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda diversity (farklılıklar) ile ilgili
konular hem misyon bölgesine yeni gelenlerin aldığı İşe Giriş Kursu’nda (Induction Training)
işlenmekte, hem de BM personelinin her an erişebileceği on-line kurslarda bu konu ele alınmaktadır.
Halihazırda barışı koruma personeli arasındaki kişisel huzursuzluklar Kontenjan Komutanları
(contingent commander) aracılığıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Kontenjan Komutanı demek belli bir
ülkeden gelen barışı koruma personelinin tamamından hem kendi ülkesine karşı hem de BM
makamlarına karşı sorumlu olan kişi demektir. Örneğin BM Kosova misyonunda bulunan Türk
Polislerinin tamamından sorumlu kişi Türk Polisi Kontenjan Komutanı olmaktadır. Bu kişi genellikle
Türk Polisleri arasında en üst rütbeli ve en kıdemli personeldir. Kontenjan Komutanı bir misyon
bölgesinde bulunan kendi ülkesinden gelen meslektaşlarının tamamı ile ilgili bazı kararlarda (kimin
görev süresinin uzatılacağı gibi) etkili olabilmektedir. Mevcut sistemde bir misyon bölgesinde iki barışı
koruma personeli arasında bir anlaşmazlık olduysa ve bunu kendi aralarında çözemedilerse o zaman
her iki persojnelin kontenjan komutanları araya girerek çözüm üretmeye çalışmaktadır.
BM BÜNYESİNDE PROBLEMLERE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Barnett ve Finnemore (2004) BM barışı koruma misyonlarının Ruanda ve Bosna Hersek’te yaşadığı
yetersizlik probleminin barışı koruma faaliyetlerinin ani ve yeterince hazırlık yapılmadan, kapsamının
genişletilmesi ve askeri unsurlar dışında sivil unsurların da barışı koruma operasyonlarına dahil
edilmesinden kaynaklandığını kaydetmektedir.
BM kaynakları (UN Peacekeeping, 2019) BM’nin barışı koruma misyonlarındaki yeni paradigma
değişimine ve yeni barışı koruma anlayışına kendisini yeterince hızlı adapte edemediğini
kaydetmektedirler. Önceki bölümlerde de ayrıntılı bir şekilde açıklandığı gibi son dönemlerde barışı
koruma operasyonları daha kompleks bir yapıya büründüğü gibi barışı koruma operasyonlarına olan
ihtiyaç da artmıştır. Bununla beraber misyon görev emirlerinin (mission mandate) oluşturulması hem
çok zaman almakta hem de sahadaki durumu tam anlamıyla değerlendirip misyon bölgesindeki
çatışmanın dinamiklerine uygun görev emirleri oluşturulamamaktadır. Bunun yanında BM sistemine
hem üye devletler hem de barışı koruma personeli tam olarak güvenememektedir. Çünkü özellikle
personelin görevini yaparken karışması muhtemel sıkıntılı konularda BM’nin kurum olarak kendisini
destekleyeceğinden emin olamamaktadır. Buna BM’nin kurum olarak yaşadığı kaynak sıkıntısını da
eklemek gerekir. Gerçekten BM örneğin New York Şehri İtfaiye Teşkilatından daha az bir bütçeye
sahiptir (Akdeniz, 2014). Misyon görev emirleri de sahada etkin şekilde uygulanamamaktadır. Bunda
misyon görev emirlerinin sahanın gerçekleriyle tam olarak uyuşmaması olduğu gibi, barışı koruma
personelinin yaptıklarından dolayı hesap verilebilirliğinin ve yönetimde şeffaflığın yetersizliği gibi
nedenler rol oynamaktadır.
Barışı koruma operasyonların misyon görev emirlerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesinin önüne
geçen bazı etkenler vardır. Bir yandan çoğu durumda uluslararası toplum misyon bölgesindeki
çatışmalara politik çözümler üretilmekte zorlanmakta, diğer yandan misyon görev emirleri sahadaki
problemlere odaklanamamakta ve çözülmesi gereken problemler arasında bir öncelik sıralaması
ortaya koyamamaktadır. Misyon bölgelerindeki karmaşık ve BM bürokrasisi tarafından tam olarak
anlaşılamayan tehditler sahadaki barışı koruma personelini yaralanma ve ölümle karşı karşıya
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getirebilmektedir. Ayrıca barış operasyonları, bulundukları ülkelerdeki tehditleri boşa çıkaracak ve
kendi personelinin can güvenliğini sağlayacak kaynaklara sahip olmaktan uzaktır. Barış
operasyonlarında ayrıca misyon görev emirlerini uygulayabilme noktasında problemler yaşanmakta,
misyon bölgelerinden çatışmanın tarafları arasında uzun-erimli sürdürülebilir bir barış inşa etmekte
ve başka uluslararası aktörleri ve bölgesel uluslararası kuruluşları aynı amaç etrafında organize
etmekte zorlanmaktadır.
Yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek için çeşitli dönemlerde reform arayışları gündeme
gelmiştir. Mart 2000’de mevcut barışı koruma sistemindeki problemlere çözüm üretebilmek için BM
Genel Sekreteri tarafından BM Barış Operasyonları Paneli (the Panel on United Nations Peace
Operations) düzenlenmiştir. Panelin sonucunda Brahimi Raporu olarak bilinen rapor hazırlanarak BM
Genel Sekreterine sunulmuştur. Panelde başkanlık görevini yürüten Faslı diplomat Lakhdar Brahimi
(Al-Akhdar İbrahimi) tarafından hazırlanan rapor bir yandan BM’ye üye devletlere barış
operasyonlarına verecekleri destek konusundaki taahhütlerini netleştirmeleri hususunda çağrıda
bulunurken, diğer yandan barışı koruma konusuna daha fazla maddi kaynak ayrılmasını ve BM
organizasyonel yapısında da bazı değişikliklere gidilmesini önermekteydi (UN Peacekeeping, 2019).
Organizasyonel değişiklikler kapsamında acilen Barış ve Güvenlik Enformasyon Yürütme Komitesi ve
Stratejik Analiz Sekreterliği (Executive Committee on Peace and Security Information and Strategic
Analysis Secretariat - EISAS) kuruldu. Böylelikle BM bünyesinde dünyanın herhangi bir yerinde çıkması
muhtemel krizleri takip edecek ve önleme stratejileri geliştirmeye çalışacak, farklı bölgelerdeki krizleri
aynı anda takip edecek bir yapı oluşturulmuş oldu (Hürsoy, 2006). Bunun yanında Barışı Koruma
Operasyonları Birimine (DPKO) bağlı En İyi Uygulamalar Bürosu (Best Practices Unit) ve Durum
Değerlendirme Merkezi (Situation Centre), Siyasi İşler Birimine (Department of PoliticalAffairs) bağlı
Siyasi Planlama Bürosu (Policy Planning Unit) kuruldu.
Brahimi Raporunu takiben BM tarafından 2005 yılındaki Dünya Zirvesinde (2005 World Summit) BM
bünyesinde bir barış inşası komisyonu kurulması karara bağlandı.34 2008 yılında Capstone Doktrini ile
sahadaki barışı koruma personeli için en önemli ilkeler ve yönergeler hazırlanmış oldu.
2009 yılında bu sefer Yeni Ufuk (New Horizon) adlı yeni bir girişim başlatıldı. Amacı barışı koruma
operasyonlarının karşılaştığı ana politika ve strateji ikilemlerini değerlendirmek ve güncel ihtiyaçlar
doğrultusunda barışı koruma faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında BM üye ülkeler arasında devam
eden diyaloğa yeniden hayat vermekti.
31 Ekim 2014’te dönemin Genel Sekreteri Ban Ki-moon BM barış operasyonlarının güncel durumunun
ve gelecek dönemlere dair ihtiyaçların etraflıca değerlendirilmesi amacıyla BM Barış Operasyonları
Üst Düzey Bağımsız Panelini (High-Level Independent Panel on UN Peace Operations) kurdu. 16 üyeli
panelde çatışmanın değişen doğası, misyon görev emirleri, barış inşası faaliyetlerinin zorlukları, idari
ayarlamalar, planlama, ortaklıklar, insan hakları ve sivillerin korunması gibi barış operasyonları ile ilgili
konular ele alındı. Panel raporunu 16 Haziran 2015 tarihinde Genel Sekreterine sundu.
2017’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM’nin barış ve güvenlik mimarisinde ve yönetim
sisteminde bir takım reformlara gidilmesi gerektiğini ileri sürdü. Guterres barış operasyonlarının
merkezine politik faaliyetleri oturtarak misyon bölgelerindeki fikir ayrılıklarının/çatışmaların daha
etkin bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğine inanmaktaydı. Bu nedenle BM organizasyonel
yapısında da bir takım değişikliklere gidildi. Önceki bölümde de kısaca aktarıldığı gibi BM sisteminin
34

Bu komisyonun kurulması BM’nin barış operasyonlarına bakışında uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında realizmden
liberalizme doğru bir yaklaşım değişikliği ortaya çıktığının bir kanıtıydı. Bilindiği üzere realist teori barışı koruma
(peacekeeping) ve uzlaştırma/barışyapma (peacemaking) araçlarını dünya barışını sağlama noktasında BM tarafından
yapılabilecek yegane adımlar olarak değerlendirirken, liberal teori bu iki kavramın aslında bir başlangıç olduğunu ve asıl
yapılması gerekenin çatışan taraflar arasında bir daha çatışma çıkmasını engelleyecek, tarafların birbirlerini kabullenmeleri
ve birbirleriyle uyum içerisinde yaşamalarını sağlamaya yönelik barış inşası (peacebuilding) faaliyetleri olduğunu ileri
sürmektedir.
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fazla departmantasyona gidilmiş yapısını biraz sadeleştirerek departman sayısını azalttı. Barışı
koruma faaliyetlerini koordine eden Barışı Koruma Operasyonları Biriminin (Department Of
Peacekeeping Operations) ismini Barış Operasyonları Birimi (Department of Peace Operations)
değiştirerek birimin başına eskisine nazaran BM sisteminde Genel Sekreter’den sonra en yüksek
seviyede bir bürokratik makam olan Genel Müsteşarlardan (Under-Secretary General) birisini getirdi.
Ayrıca Politik İşler ve Barış İnşası Birimi (Department of Political Affairs and Peacebuilding) faaliyetleri
de yine bir Genel Müsteşar tarafından idare edilmektedir. Bu iki birimin faaliyetleri birbirlerine çok
yakın olduğu gibi bazı alt birimleri ortaktır. Orta Doğu, Asya ve Pasifik’ten Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcılığı, Afrika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Avrupa, Orta Asya, Kuzey ve Güney
Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı birimleri hiyerarşik olarak hem Barış Operasyonları
Birimine hem de Politik İşler ve Barış İnşası Birimine bağlı olup kendi bölgelerine dair değerlendirme
ve raporlarını her iki birimle birden paylaşmakta, kendi bölgeleriyle ilgili hem barışı koruma
operasyonlarında hem de barış inşası faaliyetlerinde rol oynamaktadır. Böylelikle barış operasyonları
ve barış inşası faaliyetleri tek elde toplanarak etkinliğin artırılması amaçlanmıştır. Barış Operasyonları
Biriminin artık bir Genel Müsteşar tarafından idare edilmesi barışı koruma faaliyetlerine BM sistemi
içerisinde eskisine nazaran daha fazla önem verildiğinin bir göstergesi olmuştur.
Barış operasyonlarının geliştirilmesine yönelik son adım da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
tarafından atıldı. Genel Sekreter, BM üye ülkelerine yönelik “Action For Peacekeeping (A4P)” isimli bir
girişim başlattı. Bu kapsamda BM üye ülkelerini barış operasyonları konusunda üzerinde karşılıklı
olarak mutabakata varacakları bir ilkeler ve yükümlülükler seti oluşturma çalışmalarında yer almaya
davet etti. Yapılan çalışmalar 11 Temmuz 2018 ‘de meyvesini verdi ve “Ortak Taahhütler Taslak
Beyanı” ortaya çıktı. Yapılan gözden geçirmeler sonunda 16 Ağustos 2018’de deklarasyonun son hali
yayınlandı. Şu anda 192 üye devletin 152’sinin yanında Avrupa Birliği, La Francophonie Uluslararası
Örgütü, Afrika Birliği ve NATO bu deklarasyonu onaylamış durumdadırlar. Action ForPeace;
 Barışı koruma operasyonlarının geçiş ve çekilme aşamalarında barış inşası
çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak tedbirler alınması,
 Kadınların ve gençlerin barış inşası rolünün pekiştirilmesi ve başta polis ve adliye
olmak üzere kurum inşa etmenin önemi,
 Barışı koruma personelinin güvenliğinde, sivillerin korunmasında zorunlu olan
görevlerin hem BM hem de üye devletler tarafından yerine getirilmesi,
 BM’in cinsel istismara yönelik politikalarında mağdur merkezli yaklaşım sergilemesi,
hem siviller hem de BM personeli tarafından işlenen cinsel istismar olaylarında hesap
verme ve sıfır tolerans politikasının gerekliliği,
 BM’nin bölgesel alt kuruluşlarla erken uyarı ve analiz paylaşımı,
 Üye ülkelerin göreve personel hazırlama işlemlerini hızlandırmaları,
konularında BM ve üye ülkelerin karşılıklı yükümlülüklerini içermektedir (https://peacekeeping.un
.org/ar/action-for-peacekeeping-a4p, erişim tarihi: 05/10/2019).
BARIŞI KORUMA FAALİYETLERİNİN BAŞARISI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Barış operasyonları aksaklıklarına ve yetersizliklerine rağmen küresel barışın sürdürülebilir kılınması
için hala çok hayati önemi haizdir. Bugün barış operasyonları ilk ortaya atıldığı Soğuk Savaş
döneminden çok daha fazla BM gündemini işgal etmektedir. Barış operasyonlarını zorlayan bir takım
problemlerin olduğu doğrudur. Dünyanın dört köşesinden gelen insanları aynı amaç için koordine
etmeye çalışmanın güçlüğü ortadadır.
BM Barış Operasyonları Biriminden Jack Christophides üye devletlerin BM barış operasyonlarına
personel göndermekte genellikle geciktiklerini ifade etmektedir (Al Jazeera English, 9 Eylül 2016). Üye
ülkeler barışı koruma misyon bölgelerine gönderecekleri personelin seçimi konusunda yeterince hızlı
davranamamaktadırlar. BM’de görev almak isteyen personele tamim yayınlanması, müracaatların
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alınması, personel seçimi için sınav (Yabancı dil, araç kullanma, silah kullanma vb) yapılması ve seçilen
personele eğitim verilmesi işlerini içeren bu süreç çok zaman almakta ve çoğu durumda üye ülkeler
personel gönderip asgari düzeyde bir barış misyonu kurulana kadar şiddet olayları iyice tırmanmakta
ve silahlı çatışmaların ciddi anlamda can ve mal kaybına neden olmaktadır. Barışı koruma
misyonlarına asker ve polis göndermek suretiyle katkıda bulunmak isteyen çok sayıda ülke vardır.
Ancak burada mesele bu ülkelerin çatışma bölgesine kısa zamanda nasıl personel gönderecekleri, bu
personeli nasıl tespit edip, nasıl eğitecekleri noktasında düğümlenmektedir.
Christophides Afrika ülkelerinin şu ana kadar barışı koruma faaliyetlerine çok katkıda bulunduğunu,
ancak BM’nin ihtiyaç halinde çatışma bölgesine hızlıca personel göndermesi gerektiğini ve personel
katkısında bulunan ülkelerin barışı koruma personeli seçim ve görevlendirmesinde yeterince hızlı
hareket edemediğini belirtmektedir. Bu nedenle BM’nin kendi bünyesinde bir Acil Müdahale Gücü
(Rapid Deployment Force) kurmaya çalıştığını, bir sene içerisinde bu birimi kurmuş olacaklarını ifade
etmektedir.
Christofides ayrıca barışa koruma misyonlarına gönderdikleri personelin misyon bölgelerinde
işledikleri suçlardan ve mesleki suiistimallerden sorumlu tutulmak istemediklerini, bu durumda yükün
BM’de kaldığını, ancak katkıda bulunan ülkelerin bu konuda inisiyatif almak durumunda olduğunu
ileri sürmektedir. Misyon bölgelerinde özellikle cinsel istismar veya taciz suçlarına karışan barışı
koruma personelinin sayısında son dönemde artış yaşanmakta ve bu durum barışı koruma
faaliyetlerinin yürütüldüğü devletin halkı nezdinde BM’nin meşruiyetine gölge düşürmektedir. BM’nin
bu duruma acilen tedbir alması gerekmektedir. Bu tedbirlerden birincisi ve en önemlisi personel
gönderen ülkelerin inisiyatif almasının sağlanmasıdır. Üye ülkeler barışı koruma misyonlarına
gönderdikleri personelin mesleki ve/veya kişisel suiistimallerinin yargılanmasında gönderen ülkenin
yetkili olmasında ısrarcı olmaktadırlar. A4P Programının hedeflerinden bir tanesi de budur. Misyon
bölgelerindeki personel bazen yerel vatandaşlarla ilişkilerinde fazlaca rahat davranabilmektedir.
Bunda kültür farklılığından kaynaklanan yanlış anlaşılmaların etkisi olabildiği gibi personelin kendi
ülkesindeki devlet memurluğu profili de etkili olabilir. Bilindiği üzere demokrasisi yeterince
gelişmemiş ülkelerde üniformalı devlet memurlarının yargılanmaları genellikle zor olup bu nedenle
suiistimaller yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. Hatta son dönemde BM barış operasyonlarına fazla
sayıda personel gönderen ülkelerin bir kısmı daha önce bir BM barış operasyonuna ev sahipliği
yapmış olan ülkelerdir. Bu durum da uygulamada zaman zaman problemlere neden olmaktadır.
Bu noktada Acil Müdahale Gücü kurulması fikri misyon bölgelerine personel gönderilmesini
hızlandırması ve silahlı çatışmaların kesilmesinde geç kalınmaması adına önemli görülmektedir.
Benzer bir uygulama BM üye ülkeleri için de uygun olabilir. Diğer bir anlatımla her bir ülke kendi
bünyesinde bir nevi Acil Müdahale Gücü kurabilir. BM tarafından bir misyon bölgesine personel talep
edilmesi halinde de hızlıca daha önce seçip, eğittiği personelini misyon bölgesine gönderebilir.
Böylelikle yeni bir barışı koruma misyonu kurma çalışmaları hızlanabilir ve silahlı çatışmaların iyice
tırmanarak cal ve mal kayıplarının aşırı şekilde artmasının önüne geçilebilir.
SONUÇ
Bütün zorluklarına ve yetersizliklerine rağmen BM’nin uluslararası barışın korunmasında yegane
merci olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Barışı koruma operasyonları her ne kadar BM’nin kuruluş
aşamasında öngörülmemiş ise de ilk uygulamalarından bu yana önemi ve bunlara duyulan ihtiyaç
giderek artmıştır. Barış operasyonları BM’nin kendi gündeminde de giderek daha fazla yer almaktadır.
Barış operasyonlarının başarı ve etkililiğini artırmak, yeni kurulan misyon bölgelerine yeterli sayıda
personeli daha hızlı göndermek, barışı koruma personeli arasında gerek bilgi ve beceri, gerekse
ekipmanlar açısından asgari düzeyde bir standardizasyon sağlamak, personelin misyon bölgelerindeki
güvenliğini sağlamak ve nihayet bir misyon bölgesindeki çatışmayı en kısa sürede sonlandırıp
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personelin başka çatışma bölgesine
operasyonlarındaki başat hedefleridir.

kaydırılabilmesinin

önünü

açmak

BM’nin

barış

BM’nin halihazırda 192 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin 121 tanesinden barış operasyonlarına
personel gönderilmektedir. Bu 121 farklı kültürden insanların bir araya gelerek tek bir amaç için
birlikte çaba sarfetmeleri anlamına gelmektedir. İşin zorluğu ortadadır. Zaman zaman aksamalar
olması doğaldır. Hatta bu aksamaların barışı koruma operasyonlarının etkililiğini ve başarısını olumsuz
etkilemesi kaçınılmazdır. Fakat tüm bu gerçeklerle beraber BM’nin uluslararası barışın korunması ve
devam ettirilmesi anlamında en önemli organizasyon olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Dolayısıyla ye
ülkelerin BM barış operasyonlarına desteği giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
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Özet
Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonominin krizlere karşı daha dirençli olması ve girişimcilik ruhu
finanse etmeye daha meyilli olduğu için daha yaratıcı bir ekonomi ürettiğine yönelik fikirler ağırlık
kazanmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli parçası varlık değerinin doğru tespit edilerek kaynak
kullanımının olabildiğince verimli kullanımını sağlamaktır. Ülkemizde son dönemde bankacılığa dayalı
ekonominin kısmen sermaye piyasalarına dayalı ekonomiye kaydırılarak tüketim ekonomisinden
üretim ekonomisine geçişi hızlandırma planı dikkat çekmektedir. Değerleme yaklaşımları sermaye
piyasaları için oldukça önemlidir. Şirket değerlemesinde en çok uygulanan metotlardan biri olan
piyasa çarpanları yaklaşımı oldukça pratik, yalın ve anlaşılabilir bir yapıda olması nedeniyle birçok
analist ve yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Ancak piyasa çarpanları kullanılırken birçok doğru
bilinen yanlış dikkate alınmamakta ve ulaşılan değer tartışmalı olmaktadır. Çalışmamız piyasa
çarpanlarında gözlemlenen belirsizlik noktalarını ön plana çıkarıp gerekli önerileri yaparak akademik
ve iş dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Çalışılmada öne sürülen öneriler Türk değerleme
standartlarını oluşturma niyetinde olan Sermaye Piyasası Kurulu’na önemli bir literatür de
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şirket Değerleme, Piyasa Çarpanları, İndirgenmiş Nakit Akımı, F/K.
Uncertainties and Solutions About Peer Multiples in Company Valuation: A Case Study
Abstract
The ideas that an economy based on capital markets are more resistant to crises and that
entrepreneurial spirit tend to be more finance-oriented by capital market-based economies are
gaining weight. The most important part of capital markets is to determine the asset value correctly
and to ensure the efficient use of resources. In our country, the recent shift in the banking-based
economy to a capital-based economy has accelerated the transition from consumption to
production. Valuation methods are so vital for the capital markets. The peer multiples approach,
which is one of the most applied methods in the valuation of the company, is used by many analysts
and investors since it is quite practical, simple and understandable. However, when using market
multiples, many mistakes known corrects are made and the value reached is controversial. This study
aims to contribute to the academic and business world by making the necessary uncertainty points
observed in the market multiples and making necessary suggestions. The recommendations put
forward in the study constitute an crucial literature for the Capital Markets Board of Turkey, which
intends to establish Turkish valuation standards.
Keywords: Company Valuation, Peer Multiples, Discounted Cash Flows, P/E.

GİRİŞ
Son yıllarda dünyada ve Türkiye sermaye piyasaları derinleşmektedir. Bankacılığa dayalı gelişmiş
ekonomiler bile dijital devrimi kaçırdıklarını fark etmekte ve ekonomi modellerini değiştirmeye
çalışmaktadırlar. Avrupa ekonomisi birçok açıdan bankacılığa dayalı bir ekonomidir. Avrupa’nın 2008
krizinden muadillerine geç çıkması ve dünya devi teknoloji firmalarının ortaya çıkmasına beşiklik
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edememesi bankacılığa dayalı ekonomisinden kaynaklanıyor olabilir. Zira sermaye piyasalarına dayalı
bir ekonomide fikre ve hikâyeye yatırım daha önemli olduğu için girişimcilik ruhu gelişmektedir.
Facebook, Twitter, Appler gibi teknoloji devlerinin Amerika’da ortaya çıkması tesadüfi olarak
görülmemelidir. ABD ekonomisi önemli oranda sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomidir.
Türkiye’de güçlü bir bankacılık sektörü bulunmaktadır. Ancak Türk ekonomisinin tüketime dayalı
halinin güçlenmesi ile bankacılık sektörünün güçlenmesi arasında önemli bir korelasyon
bulunmaktadır. Bu durumu fark eden ekonomi yönetimi de son yıllarda Türk sermaye piyasalarını
güçlendirici adımlar atmaya başlamıştır. Halka arzlar, tahvil ve sukuk ihraçları özendirilmekte ve
sermaye piyasalarına en yatkın alan olan İslami finansa yönelik birçok düzenleme yapılmaktadır.
Sermaye piyasaları güçlü bir değerleme kültürünün olduğu ülkelerde yeşerebilir. Bu anlamda şirket
değerlemesi önemli bir konu olmaktadır. Değerleme için birçok metot kullanılmasına rağmen değer
benzer bilgilere sahip alıcı ve satıcının belirlediği fiyat modellerden ulaşılan değerden farklı olabilir.
(Bradford, 1993)’a göre şirket değerleme metotlarının amacı piyasada gerçekleşecek fiyatlama için en
iyi tahminin yapılmasıdır. Şirket değerlemesi için en çok kullanılan yöntemlerden olan piyasa
çarpanları ya da benzer şirket çarpanları ile değerleme birçok açıdan pratik, anlaşılabilir ve yalındır.
Bu nedenle pek çok yatırımcı tarafından kullanılmaktadırlar. Ancak piyasa çarpanları ile yapılan
değerlemede birçok belirsizlik noktası bulunmaktadır. Söz konusu belirsizlik noktalarına karşı gerekli
önlemler alınmaz ise piyasa çarpanlarından bulunan değer oldukça yanıltıcı olacaktır. Gerekli
düzeltmelerin yapılması sonrası bulunan bir değer ise daha güvenilir olduğu gibi yalınlıktan kısmen
uzaklaşmaktadır.
Çalışmamızda piyasa çarpanları kullanılırken piyasada en çok gözlenen hatalar ve belirsizlik noktaları
gösterilmeye çalışılmıştır. Belirsizlik noktalarına piyasa pratiği ve en iyi uygulamalar bakış açısına göre
çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca çalışmamızda piyasa çarpanlarına göre uygulamalı bir değerleme
yapılmıştır. Çalışmamız literatüre akademik yaklaşımlardan ziyade piyasada gözlemlenen en belirgin
belirsizlik noktalarını göstererek piyasa çarpanları metodunda doğru bilinen yanlışları göstermeyi
hedefleyerek literatürde pek de gözlenmeyen bir açıdan katkıda bulunmaya çalışmıştır. Belirlenen
tüm belirsizlik noktaları yazarların 12 yıllık şirket değerleme sektöründen elde ettiği belirsizlikleri
içerdiği için teoriden ziyade pratiğe yönelik olması nedeniyle sadece akademisyenlere değil
değerleme sektöründe çalışan profesyonellere de hitap etmektedir. Çalışmada öne sürülen öneriler
Türk değerleme standartlarını oluşturma niyetinde olan Sermaye Piyasası Kurulu’na önemli bir
literatür de oluşturmaktadır.
Çalışmamızın ilk kısmında literatüre bir bakış gerçekleştirilirken ikinci bölümde piyasa çarpanları ile
ilgili piyasada en çok gözlenen belirsizlik noktaları sıralanmış ve çözümler sunulmuştur. Üçüncü
bölümde veri ve yöntem tanımlanırken dördüncü bölümde gerçek bir uygulama ile piyasa çarpanları
metoduna göre şirket değeri tespit edilmiştir. Son bölümde genel anlamda sonuçlar ve çalışma
yorumlanmıştır.

1. LİTERATÜR TARAMASI
Benzer şirket analizinde firma ile aynı sektörde yer alan şirketlerin mali ve piyasa verilerinden
yararlanılarak değer tespiti gerçekleştirilir. (Park & Jung-Jin, 2003, s. 332) (Damodaran, 2002)’a göre
benzer varlıkların değerlerini kullanarak hedef varlığın değerinin bulunmasına piyasa çarpanları
metodu denmektedir. Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili geçmiş dönemde
gerçekleşen işlem çarpanları şirket için bir gösterge niteliğindedir. Aynı sektörde son 1 yılda
gerçekleşen işlemlerde söz konusu çarpan 8x ise bu durum sektörde diğer satın almalara referans
teşkil eder.
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Piyasa çarpanları birçok açıdan tercih nedenidir. Pratik, yalın ve anlaşılır olması nedeniyle yatırımcılar
tarafından sıklıkla kullanılır. Ayrıca piyasanın davranış modelini yansıtması açısından da piyasa
çarpanları önem az eder. (Toraman & Körpi, 2015, s. 43)
Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK-EV/EBITDA), Firma Değeri/Satışlar (FD/Satışlar-EV/Sales), Piyasa
Değeri/Net Kar (F/K-P/E), Piyasa Değeri/Özkaynaklar (PD/DD-P/B) en çok kullanılan çarpanlardır.
(Toraman & Körpi, 2015, s. 43)
Perakende sektöründe Firma Değeri/Satışlar, Finans Sektöründe PD/DD, yüksek büyüyen ve
büyümelerin çok fazla farklılaştığı teknoloji şirketlerinde PEG, yüksek büyüyen ancak normalize kar ve
FAVÖK üretemeyen sektörlerde FD/Satışlar, amortismanın çok farklılaşabildiği sektörlerde FD/FAVÖK,
kaldıracın çok değişebildiği sektörlerde FD/FAVÖK, üretim şirketlerinde F/K ve FD/FAVÖK ön plana
çıkmaktadır.
Birçok şirket değerleme çarpanı ve farklı kullanımları olmasına rağmen aralarında en yaygın olanı F/K
çarpanıdır. (Schreiner, 2007, s. 3)
(Bhojraj & Lee, 2002)’ye göre çalışmalarında değerleme modeli olarak indirgenmiş nakit akımı (İNA)
yapan birçok analist yaptıkları değerlemeyi Çarpan Metodolojisi ile teyit etmeye çalışacaktır. Birleşme
ve Satın Almalar’da ve halka arz fiyatlamalarında her zaman için alıcı ve satıcının kafasında bir hedef
çarpan bulunmaktadır. Yapılan İNA yaklaşımları çoğu kez (sinerjinin tespit edilmesi ve gelecek
kalkınma planının oluşturulması hariç) alıcı ve satıcının kafasındaki hedef çarpanın teyit edilmesi için
yapılmaktadır.
Yapılan bir çalışmada 2013 yılında halka arz olan Royal Halı için en iyi değerleme tahminini FD/FAVÖK
ve FD/Satışlar çarpanı sağlarken PD/DD ve F/K çarpanlarından bulunan değer borsa değeri ve halka
arz değerinden önemli bir sapma göstermekte ve doğru tahmine oldukça uzak çarpanlar olarak
değerlendirilmektedirler. (Toraman & Körpi, 2015, s. 54)
(Birgili & Düzer, 2010), 58 hisse senedi üzerinde yaptıkları çalışmada piyasa değeri üzerinde F/K ve
PD/DD rasyolarının daha fazla etkisi olabileceğini iddia etmişlerdir.
(Spremann, 2002), birleşme ve satın almalarda gerçekleşen çarpan ile piyasa çarpanları arasındaki
ilişkiyi incelemiş ve ilk modelde çarpanların ikinci modele göre yüksek olduğu sonucuna varmıştır. 2
çarpan grubu arasındaki fark kontrol primine işaret etmektedir.
Bazı çalışmalarda ileriye dönük F/K çarpanının hisse fiyatını tahmin etmede diğer çarpanlara göre
üstünlük sağladığı iddia edilirken FAVÖK çarpanının FVÖK çarpanına göre daha kaliteli sonuçlar
doğurduğu iddia edilmiştir. (Lie & Lie, 2002, s. 10) (Gilson, Hotchkiss, & Ruback, 2000) yaptıkları
çalışmada İNA ve çarpan metodolojilerinin hisse fiyatını tahmin etmede benzer başarıya ulaştığı
sonucuna varmışlardır.
Literatürde doğruluğu tartışmalı olacak şekilde bazı analistler yüksek enflasyonlu yıllarda F/K
rasyosundan ziyade PD/DD rasyosunun şirket değerini değerlemede daha doğru sonuçlar vereceğini
iddia etmiştir. Zira yüksek enflasyon nedeniyle firmaların açıkladığı net kar sağlıklı rakamlar olarak
görülmemelidir. (Alkan & Demirel, 2007, s. 33) Ancak yüksek enflasyonlu yıllarda sadece net kar değil
net kardan önemli oranda etkilenen özkaynaklar da gerçek gösterimi sağlamayabilir.
(Palepu, Healy, & Bernard, 2000)’a göre piyasa çarpanları ile yapılan değerlemenin en büyük
problemi her çarpanda bulunan değerin birbirlerinden önemli oranda farklı olmasıdır. Literatürde
genel olarak çarpanların hisse değerini tahmin etmedeki gücü tartışılırken en iyi çarpanın hangisi
olduğuna yönelik bir birliktelik görülememiştir. (Bagna & Ramusino, 2017, s. 249) Özellikle farklı
çarpanlarda birbirinden önemli oranda farklı sonuçların görülmesi piyasa çarpanları metodunun
güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Bu yaklaşımda bazı standartların gelişmesi amacıyla belirsizlik
noktalarının tespit edilip çözümlerin önerilmesine ihtiyaç vardır.
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2. MODEL BELİRSİZLİKLERİ
Belirsizlik 1: Çarpanlar Değeri Tespit Ederken Çoklu Bakış Açısını Nasıl Elde Edebilir?
Şirket değerlemesi için gerekli olacak çok büyük bir bilgiyi sadece tek bir sayıya (çarpana) yüklemek
basit hatalı bir yol olabilir. Değerin birçok açısı tek bir sayıda gizlenecek ve tam olarak
görülemeyecektir. Çarpanlar statiktir ve bir şirkete zamanın bir noktasından bakarak fiyatlama yapar.
Oysa iş modelleri dinamiktir ve zaman içinde değişirler. Çarpanlar bunu tam olarak yakalayamayabilir.
Öneri
Dinamik iş modellerinde zaman içerisindeki değişimlerin değere etkisini tam olarak bulmak için çoklu
bakış açısına sahip İndirgenmiş Nakit Akımı metodu ile değerleme yapılmalıdır. İNA metodu birçok
değişkeni dikkate alır. Zira şirket değerinde tek bir parametre yoktur. İNA metodunda değerin
nereden kaynaklandığı görülürken çarpanlarda tüm değer tek bir değişkende gizlenir.
Belirsizlik 2: Gizlilik Olan Devirlerde Çarpanlar Ne Kadar Güvenilir Olabilir?
Söz konusu çarpanlar dikkate alınırken fiyata ilişkin taahhüt seviyesini ve değerin piyasada ne kadar
zamandır sunulmakta olduğunu dikkate almak gerekir. Örneğin 8x FD/FAVÖK çarpanından
gerçekleşen işlemde 3 yıl sonra gerekli performansın sağlanamaması halinde alıcıya put opsiyon
verilmişse bu işlemde fiyat yüksek olabilir. Ayrıca söz konusu işlem çarpanı bundan 2 yıl önce faizlerin
çok düşük olduğu bir dönemde gerçekleşmişse faizlerin arttığı ortamda referans teşkil etmeyecektir.
Öneri
Birleşme ve satın almalardan elde edilen çarpanlarda gizlilikten kaynaklı taahhütlerin değeri etkileme
olasılığı çok yüksekse benzer işlemlerdeki çarpan değeri gösterge olmayabilir. Ancak benzer
taahhütlerin olduğu bir işlemde bu çarpan değeri kullanılabilir.
Belirsizlik 3: Borsa Çarpanları Birleşme ve Satın Almalar İçin Nasıl Gösterge Olabilir?
Borsa şirketlerinin çarpanlarından elde edilen değerde kontrol primi yer almazken birleşme ve satın
almalarda değerin içerisinde kontrol primi yer almalıdır. Birçok devir çoğunluk hisse devrini kapsadığı
için borsalardan elde edilen çarpanlar bu işlemler için gösterge olamaz.
Öneri
Blok satışlarda borsa çarpanlarından elde edilen değere kontrol primi eklenmelidir. Ya da söz konusu
değerleme benzer sektördeki birleşme ve satın alma çarpanlarına göre gerçekleştirilmelidir.
Belirsizlik 4: Benzer Şirket ve Hedef Şirketteki Tek Seferlik Gelir ve Gider Etkisi Nasıl Düzeltilebilir?
Benzer şirketlerin ortalama sektör çarpanları hedef şirketin değeri için bir gösterge niteliğindedir.
Ancak sektör ortalaması bulunurken birçok şirkette o dönemde gerçekleşen satış ve karlarda tek
seferlik işlemlerin olduğu dikkate alınmalıdır. Örneğin kimi şirketler tek seferlik yatırım amaçlı
gayrimenkul satışı ile yüksek kar yazabilir. Aynı şekilde konjonktürel kur şokları nedeniyle birçok şirket
kur zararı yazabilir. Bu verileri normalize etmeden elde edilen sektör ortalaması yanlış bir değer
tespiti ortaya çıkaracaktır.
Öneri
Sektördeki şirketler ve hedef şirketin gelirleri ve giderlerinden tek seferlik olan kalemlerin elimine
edilmesi gerekmektedir. Böylece daha doğru bir sektör ortalaması bulunduğu gibi daha doğru şirket
değeri tespit edilir. Bu yaklaşım oldukça meşakkatlidir. Bu yönteme bir diğer alternatif ise geçmiş mali
veriler yerine beklenen mali verilerin kullanılması şeklindedir. Beklentilerde genelde olağandışılık
olmayacağı için böyle bir eliminasyona da gerek kalmaz.
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Belirsizlik 5: Sektördeki Şirketlerin Benzerliğinin Tespit Edilememesi
Aynı sektörde yer alan şirketlerin tam olarak birbirlerine benzememesi, sektördeki tüm şirketlerin
karlılıkları ve piyasa değerleri için gerekli düzeltmelerin yapılmasının zorluğu önemli bir belirsizlik
unsurudur. Sektör ortalamasının çok yüksek olmasına rağmen şirketler tarihi verileri itibariyle bu
ortalamayı hiçbir zaman görmemiş olabilirler. Bu yüzden sektör ortalamasından elde edilen değer
önemli bir sapmaya da sebep olabilir.
Öneri
Klasik piyasa çarpanlarının zafiyetini yok etmek için tarihi çarpanlar metodu kullanılmaktadır. Tarihi
çarpanlar piyasanın şirkete atfettiği çarpanın hangi bantta yer aldığı ve hangi sınırları aşamadığını
görmek açısından da önemlidir. Tarihi çarpanlar, eğer sektörde ya da ekonomide bir paradigma
değişikliği varsa yanıltıcı etkiye sahip olacaklardır. Tarihi çarpanlar piyasanın şirkete atfettiği çarpanın
hangi bantta yer aldığı ve hangi sınırları aşamadığını görmek açısından da önemlidir. Sektörde bazı
faaliyet alanlarının kanun ile bundan sonrası için yasaklanması firmanın geçmiş tarihi çarpan
ortalamasında bir kaymaya sebep olacağı için geçmiş veri kullanılabilir olmaktan çıkar. Yine de benzer
şirketler yerine firmanın kendi tarihi ortalamasının kullanılması birçok açıdan daha makul olabilir.
Ancak böyle bir değerlemenin yapılabilmesi için likit ve sağlıklı bir fiyatlamanın ve geçmiş verinin
olması gerekmektedir.

Belirsizlik 6: Farklı Sektördeki Şirketlerin Piyasa Çarpanlarında Kullanılamamasının Nedeni Nedir?
Kıyaslanabilir şirketler çoğu kez tam olarak kıyaslanabilir değildir. Örneğin muhasebe politikalarının
farklılığı kıyaslamayı oldukça zorlaştırır.
Öneri
Geleneksel anlayışta aynı sektördeki şirketlerin örneklemi kullanılabilir dense de Değerleme
Teorisi’ne göre şirketler aynı sektörde olmak zorunda değildir. Temel değişkenlerde birbirine
benzeyen şirketlerin örneklemine göre bir şirket değerlenebilir. Temel değişkenler; benzer risk sınıfı,
büyüme beklentisi ve nakit akım üretme karakteri olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin piyasada
gerçekleşen PE çarpanları ve söz konusu şirketlerin riskleri (beta, Z skor, standart sapma), büyüme
beklentileri, gelişmekte olan ülke şirketi olup olmadığı (dummy variable) regresyon ile
modellendiğinde piyasanın çarpanlar için bir modeli izlediği görülecektir. Bu yüzden hedef çarpan için
sektör medyanı yerine regresyon modeli piyasanın düşünme biçimini daha çok dikkate almaktadır. Bu
yaklaşımda şirket ile aynı sektördeki grubu kullanma zorunluluğu ortadan kalkar. Gerekirse
ekonomideki tüm şirketler kullanılarak bir çarpan modellemesi yapılabilir. Benzer şirketler yerine
ekonomideki tüm şirketlerin yer aldığı bir havuzdan söz konusu çarpan için regresyon modeli ile risk
ve getiri modellemesi yapılır ve model hedef şirkete uygulanır.
Belirsizlik 7: Benzer Şirketlerdeki Asimetri Ortadan Kaldırılmalıdır
Tüm çarpan metodolojilerinde simetrinin dikkate alınmalıdır. Yani FAVÖK’ü oluşturan tüm varlıklar
firma değerinde yer almalıdır. Ya da firma değerinde olan tüm varlıklar için FAVÖK yazılmalıdır. Aksi
takdirde çarpan hesaplamasında asimetri problemi ortaya çıkmaktadır.
Öneri
Pay ve paydadaki asimetri ortadan kaldırılmalı ve sektör ortalama çarpanı bulunmalıdır.
Örneklemdeki şirketlerin FAVÖK’lerine dahil edilmeyen varlıklar (yatırım amaçlı gayrimenkul, finansal
yatırım vb.) firma değerinden çıkarılmalı ya da bu varlıklar için varsayımsal FAVÖK rakamı
belirlenmelidir.

648

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
Belirsizlik 8: Aritmetik Ortalama Yanıltıcı Olacaktır
Sektörün ortalama ve gösterge çarpanı içim aritmetik ortalama yanıltıcı olabilir. Bu durumda küçük
piyasa değerine sahip hisselerin düşük kar elde ettikleri için oluşan yüksek çarpanları ortalamayı
domine edecektir.
Öneri
Burada toplu çarpan gösterimini makul bulmaktayız. Bu yaklaşımda piyasada tek bir şirket
bulunmaktadır. Sanki tüm hisseler bir tek hisseyi temsil ediyor gibi piyasa değeri ve karlar toplanarak
bölünür. Böylece zarar eden ya da çok yüksek çarpana sahip küçük hisselerin etkisi ortadan kalkar. Bu
da yapılamıyorsa önerilen metot sektörün ortanca çarpanının belirlenerek uç değerlerden
kurtulmaktır.

3. VERİ & YÖNTEM
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.’nin piyasa çarpanları metodu ile değerlemesinin yapılabilmesi için
yıllıklandırılmış net kar, FAVÖK, net satış ve don bilanço dönemi özkaynak ve net borcu verilerinin
elde edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Yükselen Çelik halka arz çarpanları, BİST, Sınai, BİST Metal
ve BİST Metal Ana Sanayi çarpanları değerlemede hesaplanmıştır. Söz konusu verilere ulaşmak adına
Ayes Çelik A.Ş., sınai, metal eşya ve metal ana sanayi şirketlerinin 2019/09, 2019/06, 2018/12,
2018/06, 2018/09 bağımsız denetim raporları kullanılmıştır. Yükselen Çelik A.Ş. halka arz çarpanları
için ise şirketin kendi sitesinde yayınladığı Fiyat Tespit Raporu kullanılmıştır.
Elde edilen yıllıklandırılmış veriler ile sektör ve rakiplerin FD/FAVÖK, F/K, FD/Satışlar, ve PD/DD
çarpanları elde edilmiş ve Ayes Çelik Hasır A.Ş.’nin yıllıklandırılmış mali verileri ile sektör
çarpanlarından şirket piyasa değeri ve hisse başı değeri tespit edilmiştir. Elde edilen benzer şirketler
değeri ile Ayes Çelik Hasır A.Ş.’nin borsadaki Pazar değeri kıyaslanmıştır.

4. GERÇEK UYGULAMA
Borsada piyasa öncesi platformunda işlem gören ve çelik hasır ve panel çit sektöründe faaliyet
gösteren Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. için çarpan değerlemesi yapılmıştır. Ayes Çelik A.Ş. ile aynı
sektörde faaliyet gösteren ve 8 Kasım 2019 tarihinde borsada ilk halka arzını gerçekleştiren Yükselen
Çelik A.Ş.’nin halka arz çarpanları ile ilk değerleme yapılırken sonraki aşamada BİST Sınai, BİST Metal
Eşya ve BİST Metal Ana Sanayi endeksi çarpanlarına göre Ayes Çelik A.Ş.’nin hisse başı değeri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Sektör çarpanları uygulanırken aritmetik ortalamanın sektörün istisnai
verilerinden önemli derecede etkilenmesi nedeniyle ortanca kullanılmıştır. Şirket piyasa öncesi işlem
platformunda işlem gördüğü için sürekli müzayede sistemine göre sürekli alınıp satılamamakta ve
belirli bir likidite ıskontosuna maruz kalmaktadır. Çarpanlardan bulunan değere belirli bir likidite
ıskontosu uygulansa dahi firma tüm endekslerde ve neredeyse tüm çarpanlarda önemli derecede
ucuz bulunmuştur. Şirket için yüksek değer veren FD/Satışlar haricinde diğer çarpanlarda 1,6-7,5 TL
aralığında hisse başı fiyatlar tespit edilirken borsa değeri olan 1,8 TL’nin söz konusu aralıkta taban
seviyesine yakın olduğu ve şirketin değerinin benzerlerine göre oldukça ucuz kaldığı sonucuna
varılmıştır.
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Ortaklık Yapısı3rd

Tedarik Maddeleri
Ürünler
Ortaklıklar
International
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Social Sciences Bağlı
Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey Atabey Güneş Enerjisi A.Ş.
%7,5 üzeri ortak bulunmamaktadır.Dolaşımdaki pay %31,9
Çalışan sayısı 146
Faaliyet Alanı
Şirket, çelik hasır, panel çit, soğuk
çekilmiş çubuklar ve mesnet sehpası
gibi hedef mamullerin yanında benzer
ürünlerin imalat ve satışı ile inşaat
demiri ve malzemesi alım – satımı ve

Çelik hasır
Panel çit
Soğuk çekilmiş çubuk
Mesnet sehpası
-

Atabeyli Tarım Ve Güneş Enerjisi A.Ş.

-

Tedarik Ürünler
Demir

-

-

Sektör ve Fabrikalar
Çelik hasır üretim sektöründe
faaliyet gösteren firma
Türkiye merkezlidir.
Gelişmekte olan ülke firması
olarak fiyatlanmaktadır. İzmir
,

Mali Veriler & Büyüklük
2018/12
Net Satışlar
402,1 mTL
Net Kar
3,8 mTL
Özkaynak
38,9 mTL
Piyasa Değeri
27,0 mTL
FAVÖK
17,2 mTL

Tablo: 1 Yükselen Çelik Yurtdışı Halka Arz Çarpanları
Şirketler
Voestalpine G
Allegheny Technologies
Daye Special Steel
Baoshan Iron & Steel Co.
Sandvik AB
Schmotz + Bickenbach AG
Bharat Forge LTD
Jindal Saw LTD
Ramkrishna Forgings
MM Forgings
Welspun Corp. LTD
Nemak Sab De CV
Jindal Stainless LTD
Tubacex SA
Ort.

FD/FAVÖK
5,7
7,1
6,8
a.d.
8,3
7,4
11,1
4,7
5,9
7,5
4,9
3,9
4,5
9,8
6,7

Kaynak: Fiyat Tespit Raporu.
Tablo: 2 Yükselen Çelik Yurtiçi Halka Arz Çarpanları
Şirketler
Borusan Mannesmann
Burçelik
Çelik Halat
Demısaş Döküm
Döktaş Dökümcülük
Erbosan
Sarkuysan
Tuğçelik
Ort.

FD/FAVÖK
5,3
9,2
4,1
3,2
12,9
3,6
7,0
6,7
6,8

Kaynak: Fiyat Tespit Raporu.
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Tablo: 3 BİSTNovember
METAL
EŞYA
Şirketler
Alarko Carrıer
Anadolu Isuzu
Arçelik
Bantaş Ambalaj
Bosch Fren Sistemleri
Ditaş Doğan
Ege Endüstri
Emek Elektrik
F-M İzmit Piston
Ford Otosan
Formet Çelik Kapı
Gersan Elektrik
İhlas Ev Aletleri
Jantsa Jant Sanayi
Karsan Otomotiv
Katmerciler Ekipman
Klimasan Klima
Makina Takım
Otokar
Parsan
Safkar Ege Soğutmacılık
Say Reklamcılık
Silverline Endüstri
Tofaş Oto. Fab.
Tümosan Motor ve
Traktör
Türk Prysmian Kablo
Türk Traktör
Ulusoy Elektrik
Vestel
Vestel Beyaz Eşya
Aritmetik Ort.
Ortanca

2019/09
2019/09
F/K
FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
41,7
289,6
0,7
1,1
179,3
14,2
1,2
1,7
14,2
6,5
0,7
1,5
10,0
11,1
1,1
1,0
19,7
13,3
2,4
8,8
14,2
9,8
0,9
2,9
5,3
4,4
1,4
2,4
a.d.
a.d.
0,8
0,8
14,3
11,4
2,6
6,3
13,2
8,4
0,7
5,0
126,3
25,7
5,5
5,5
a.d.
a.d.
1,3
1,6
23,5
27,3
3,7
2,1
6,3
6,8
1,1
2,2
75,1
18,9
1,8
2,3
68,4
26,4
2,2
1,8
4,9
8,4
1,0
2,3
25,7
14,8
4,3
3,6
6,6
7,5
1,6
6,1
8,6
20,3
3,6
2,2
4,5
5,9
0,5
1,0
a.d.
7,0
1,0
2,2
a.d.
74,4
0,3
1,7
9,0
5,8
0,8
3,1
a.d.
6,4
21,6
19,5
8,5
5,4
29,3
14,2

a.d.
3,0
9,7
14,6
4,2
4,9
24,2
9,8

2,6
0,2
0,9
4,0
0,5
0,6
1,7
1,1

1,3
1,2
3,6
5,4
1,1
1,9
2,8
2,2

Kaynak: Finnet
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2019/09

Şirketler
Borusan Mannesmann
Burçelik
Burçelik Vana
Çelik Halat
Çemaş Döküm
Çemtaş
Çuhadaroğlu Metal
Demısaş Döküm
Döktaş Dökümcülük
Erbosan
Ereğli Demir Çelik
İskenderun Demir Çelik
İzmir Demir Çelik
Kardemir (A)
Kardemir (B)
Kardemir (D)
Özbal Çelik Boru
Sarkuysan
Tuğçelik
Yükselen Çelik
Aritmetik Ort.
Ortanca
Kaynak: Finnet

F/K
7,8
a.d.
a.d.
17,1
4,9
13,7
12,3
6,8
19,5
5,7
5,5
6,3
a.d.
5,0
5,0
5,0
a.d.
10,5
18,1
8,8
9,5
7,3

FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
7,9
0,7
0,4
15,6
1,4
1,3
21,8
4,2
7,3
16,2
0,5
2,4
171,8
2,9
1,8
8,0
0,9
1,6
10,1
0,5
1,3
5,0
0,5
1,2
15,4
2,4
9,9
6,2
0,7
1,4
3,5
0,9
0,9
5,0
1,2
1,3
a.d.
0,7
3,2
4,2
0,7
0,6
4,2
0,7
0,6
4,3
0,7
0,6
a.d.
1,8
(2,8)
10,6
0,3
1,3
9,2
1,0
1,0
8,0
2,2
3,3
18,2
1,2
1,9
8,0
0,8
1,3

Tablo: 5 AYES Verileri
Mn TL
FAVÖK (Yıllıklandırılmış)
Net Kar (Yıllıklandırılmış)
Net Borç
Sermaye
Özkaynak
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış)

2019/06
13,3
3,4
19,0
15,0
40,6
360,6

Tablo: 6 Yükselen IPO
AYES
Hedef Hisse Başı Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite Iskontosu

Yurtiçi 'FD/FAVÖK
4,7
1,8
-62%
-10%

Yurtdışı 'FD/FAVÖK
4,7
1,8
-62%
-10%
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Tablo: 7 BİST Sınai
AYES
Hedef Hisse Başı Değer
(TL)
Mevcut Hisse Başı Değer
(TL)
Iskonto
Beklenen Likidite
Iskontosu

F/K FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
2,0

6,1

25,0

4,5

1,8
-10%

1,8
-71%

1,8
-93%

1,8
-60%

-10%

-10%

-10%

-10%

Tablo: 8 BİST Metal Ana
AYES
Hedef Hisse Başı Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite Iskontosu

Tablo: 9 BİST Metal
Eşya
AYES
Hedef Hisse Başı
Değer (TL)
Mevcut Hisse Başı
Değer (TL)
Iskonto
Beklenen Likidite
Iskontosu

F/K FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
1,6
5,8
18,1
3,5
1,8
1,8
1,8
1,8
9%
-69%
-90% -49%
-10%
-10%
-10% -10%

F/K FD/FAVÖK FD/Satış PD/DD
3,2

7,4

24,6

5,9

1,8
-44%

1,8
-76%

1,8 1,8
-93% -70%

-10%

-10%

-10%

-10%

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyada sermaye piyasalarının derinliğinin artırılması üzerine bir trend gözlenmektedir.
Amerika’nın dijital devrimi ilk olarak yakalayan ülke olmasında sermaye piyasalarının etki olduğuna
yönelik varsayım giderek güç kazanmaktadır. 2013 yılından buyana inşaat sektörünün genel ekonomi
içerisindeki payı sürekli artan Türkiye’de son dönemde sermaye piyasalarının derinliğinin
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artırılmasına yönelik teşvik ve düzenleyici yasalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Zira sermaye
piyasalarına dayalı bir ekonomide tasarrufların artarak üretim şirketlerine yönelmesi daha kolay
olabilmektedir.
Sermaye piyasalarının en büyük aracı hisse senedidir ve varlıkların doğru değerlenmesi çok önemlidir.
Şirket değerlemesinde birkaç metot ön plana çıksa da en yaygın olanları indirgenmiş nakit akımı ve
piyasa çarpanları metodudur. Birçok İNA analisti yaptıkları değerlemeyi piyasa çarpanları metodu ile
test etmek istemektedirler. Birleşme ve satın almalarda alıcı ve satıcının her zaman hedef bir piyasa
çarpanı bulunmaktadır. Piyasa çarpanları basit ve anlaşılır olması ve pratik yapısı ile ön plana
çıkmaktadır.
Ancak hem literatüre hem de iş dünyasındaki değerleme raporlarına bakıldığında genelde piyasa
çarpanlarında kullanılan çarpan tipine göre şirket değeri önemli oranda değişebilmektedir.
Çalışmamız literatürde görülen en iyi değer tahmini yapan çarpan hangisidir yaklaşımına katkı
sağlamak adına piyasa çarpanlarında bir standart oluşturmayı hedeflemektedir. Piyasa çarpanlarında
bulunan değer farklılıklarının oldukça geniş olması bu metoda olan güveni azaltmaktadır. Hem bir
standart oluşturmak hem de metoda olan güveni artırmak adına piyasadaki değerlemelerde görülen
en yaygın belirsizlik noktaları belirlenmiş ve çözümler sunulmuştur.
Çalışmamız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türk Değerleme Standartlarını oluşturma amacına
yönelik de önemli bir literatür sağlamaktadır.
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Sosyal Pazarlama Kapsamında Sağlık Kampanya Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Aysel KURT
Biruni Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Özet
Sosyal pazarlama, toplumun faydası esas alınarak kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar tarafından
yapılabilecek bir çalışma olarak tanımlanmaktadır. Sağlık ile ilgili sorunlar artıkça sosyal pazarlama
daha fazla önem kazanmaktadır. Hem kamu hem de özel kuruluşlar, özellikle sağlık sektöründe
toplumsal davranış değişikliği sağlayarak farkındalığı artırmak amacıyla sosyal pazarlama kapsamında
sağlık uygulamalarına yer vermektedir. Tütün, alkol gibi zararlı ve kötü alışkanlıklardan insanları uzak
tutma, dengeli ve düzenli beslenme, sağlıklı bir yaşam ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için gerekli
aşıları yaptırma, bebeklerin doğduktan sona altı ay boyunca sadece anne sütü ile alarak beslenmesini
tavsiye etme, aile planlaması konusunda bilgilendirme ve destek sağlama, ölümcül olabilecek
herhangi bir hastalığın tanı ve tedavisinde ortaya çıkan gelişmelerden toplumu haberdar etme,
gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı konusunda uyarıcı mesajlar verme, düzenli olarak diş fırçalama ile
sağlık personellerine uygulanan şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar gibi konularda sosyal pazarlama
sağlıkla ilgili uygulamalara yer vermektedir. Bu çalışmanın amacı; sosyal pazarlamanın kavramını,
unsurlarını, Türkiye ve Dünyada bu alanda yapılan literatür çalışmalarını teorik olarak ele alarak
sosyal pazarlama kapsamında sağlık kampanya uygulamalarını değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Sağlık Uygulamaları, Sağlık Sektörü, Farkındalık.
An Evaluation of Health Campaign Applications within the Scope of Social Marketing
Abstract
Social marketing is defined as a work that can be performed by profit and non-profit organizations
based on the benefit of society. When health issues increase social marketing is becoming more and
more important. Both public and private organizations, include health practices within the scope of
social marketing in order to increase awareness by providing social behavior change especially in
health sector. It is necessary to keep people away from harmful and bad habits such as tobacco,
alcohol, balanced and regular diet, healthy life and protection from infectious diseases. Vaccination,
advising infants to breastfeed only for the first six months, providing information and support on
family planning and to inform the public about the developments in diagnosing any potentially fatal
disease and the treatment, to give warning messages about unnecessary and wrong drug use,
regularly brushing teeth and applied to health personnel. Social marketing includes health-related
practices in areas such as prevention of violence. The aim of this study; the concept of social
marketing, elements, and Turkey by taking the theoretical literature studies done in this field in the
world under the social marketing campaign is to evaluate the health practices.
Keywords: Social Marketing, Health Practices, Health Sector, Awareness.
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GİRİŞ
Toplumsal konular her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Toplumsal sorunların çözülmesi için
genellikle sosyal pazarlamaya başvurulmaktadır. Sosyal pazarlama, toplumun faydası esas alınarak
kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılabilecek bir çalışma olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal pazarlama, aynı zamanda bir kurum ya da bir kişi için değil herkes için
faydalı olacak bir şey yapabilme konusunda insanları teşvik edecek nitelikte bir çaba olarak kabul
görmektedir. Son yıllarda özellikle sağlıkla ilgili sorunların hızlı bir şekilde artması sosyal pazarlamanın
da daha önemli hale gelmesini sağlamaktadır. Hem kamu hem de özel kuruluşlar, sağlık sektöründe
toplumsal davranış değişikliği sağlayarak farkındalığı artırmak amacıyla sosyal pazarlama kapsamında
sağlık uygulamalarına yer vermektedir.
Bu çalışmada, sosyal pazarlamanın sağlığa ve sağlık alanında yapılan uygulamalara etkisi, önemi ve
kullanımının ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öncelikle sosyal pazarlamanın kavramı,
unsurları, Türkiye ve Dünyada bu alanda yapılan literatür çalışmaları hakkında teorik bilgilere yer
verilecek daha sonra ise sosyal pazarlama kapsamında sağlık kampanya uygulamaları
değerlendirilecektir.
1.Sosyal Pazarlama Kavramı
Sosyal pazarlama anlayışı, modern pazarlama anlayışını da benimseyerek toplumun uzun süreli
faydasını gözeten, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincine de sahip temelde gönüllülük esasına
dayanmaktadır. Sosyal pazarlamanın ortaya çıkışı 1950’li yıllara dayanmaktadır. İlk olarak 1952
yılında Wiebe tarafından “Neden sabun satar gibi kardeşliği satamıyorsunuz?” sorusu ile ortaya
atılmıştır. Wiebe bu soruyu sorarak sabun gibi somut ürünlerde satıcıların genellikle başarılı
olduğunu; sosyal olaylar da ise satıcıların aynı başarıyı gösteremediğini ifade etmiştir. Bu açıklama ile
birlikte insanlar, ticari hayattaki davranışları etkilemek amacıyla başarılı bir şekilde kullanılan
yöntemlerin, kar amacı gütmeyen alanda da kullanılabileceğini düşünmeye başlamışlardır ve böylece
sosyal pazarlama fikri ortaya çıkmıştır (Kurt ve Yılmaz Alarçin, 2019: 365).
Sosyal pazarlama, kar amacı güden işletmelerden öğrendiklerini alarak bu öğrendiklerini sosyal
sorunlar ile sağlık sorunlarının çözümüne uygulamıştır. Sosyal pazarlama kavramının tanınıp
yayılmasında Kotler ve Zaltman’ın bu konudaki öncü çalışmaları etkili olmuştur (Kotler ve Zaltman,
1971: 4).
Sosyal pazarlama konusunda yapılmış olan başka tanımlar da bulunmaktadır. Sosyal pazarlama,
işletmelerin kazancını artırarak müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra ,toplumun yararını
gözetmek, iyi bir imaj oluşturmak ve toplumu bu anlamda güçlendirmek şeklinde amaçlarla ortaya
çıkmış olan bir yaklaşım olarak kabul görmektedir . Bu yaklaşımları benimseyen ve sosyal
pazarlamada aktif olan işletmeler, özellikle sosyal içerikli olan fikirlerin, problem ya da uygulamaların
belirli hedef grupları tarafından benimsetilmesini sağlayabilmek için pazarlama ile ilgili programlar
geliştirmekte, uygulamakta ve kontrolünü sağlamaktadır (Akdoğan ve ark., 2012:2 ).
Ticari pazarlamada olduğu gibi sosyal pazarlamada da öncelikli odak noktası tüketicidir. Burada ilk
olarak kişilerin ihtiyaç ve istekleri öğrenilmeye çalışılmakta daha sonra ise tüketiciler için üretilen
ürünlerin satılabilmesi ikna çabaları gelmektedir (Weinreich, 2006). Sosyal pazarlama ile ticari
pazarlamanın birçok yönden farklılık içerdiği ileri sürülmektedir. Birçok yönden sosyal pazarlamanın
ticari pazarlamaya göre daha zor olduğu ve farklılıklar içerdiği düşünülmektedir. Sosyal ve ticari
pazarlama arasındaki temel farklılıklar Tablo 1’de ele alınmıştır.
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Tablo 1: Sosyal Pazarlama İle Ticari Pazarlama Arasındaki Farklılıklar
Sosyal Pazarlama

Ticari Pazarlama

Toplum faydasına yönelik iyi şeyler / faaliyetler Para kazanmak ve karlılığı artırmak isterler.
yapmak isterler
Yapılan faaliyetler genel olarak sosyal Yapılan faaliyetler yatırımlar ile finanse edilir.
sorumluluk projeleri, vergi ve bağışlarla finanse
edilir.
Halka karşı güven esaslı bir sorumluluk vardır

Kurumuna, yatırımcılara karşı sorumludur.

Performansı ölçmek zordur.

Performans, pazar payı ve elde edilen kar ile
ölçülür.
Uzun dönemli davranışsal hedefler vardır.
Kısa dönemli davranışsal hedefler vardır.
Tartışmalı davranışların sıklıkla amaçlanması Ürün/ hizmetlerin genellikle tartışmasız bir
söz konusudur.
şekilde sağlanması söz konusudur.
Çoğu kez yüksek riskli hedefler seçilir.
Yöneticiler ve uygulayıcılar risk
istemezler.
Katılımcı karar verme söz konusudur.
Güven odaklı bir ilişki söz konusudur.

Ulaşılabilir hedefler seçilir.
almak Yöneticiler risk almak isterler.
Hiyerarşik karar verme söz konusudur.
Rekabet odaklı bir ilişki söz konusudur.

(Andreasen ve Drumwright, 2001: 104).

Bireyler belirli dönemlerde bazı problemlerini çözmekte başkalarına ihtiyaç duyabilmektedirler.
Bireyler, bu problemleri çözmeye çalışırken bazı davranışlarında değişime gitmesi zaman içerisinde
ortaya çıkabilecek sorunlarında dolaylı olarak toplum tarafından çözülmesine temel öğreti
oluşturabilecektir. Ama bunun olabilmesi her zaman mümkün olmayabilmektedir. Toplumun
davranışlarını değiştirmek için sosyal mesajlar içeren kampanyalar ve reklamlar birer gereksinim
haline gelmektedir (Marangoz ve Arıkan, 2018: 144).
2. Sosyal Pazarlama Karması
Pazarlama karması kavramı, yönetimin yapılan satışları etkilemek amacıyla faydalanabileceği
araçların birleşimini ifade etmektedir. Bu bileşenler “ürün (product)”, “fiyat (price)”, “tutundurma
(promotion)” ve “dağıtım (place)” olarak sıralanmakta ve kısaca İngilizce baş harflerinden dolayı 4P
olarak bilinmektedir (Kotler, 2016). Sosyal pazarlama, belirlenen hedef doğrultusunda pazara
başarıyla ulaşabilmek amacıyla, pazarlama karması unsurlarının bir araya getirilmesini içermektedir
(Yılmaz, 2006).
McCharty’inin geliştirdiği 4P’ye ek olarak Weinrich, sosyal pazarlama karmasında birkaç pazarlama
karması unsurunun daha olması bulunması gerektiğini savunmuştur. Bu unsurlar “kamuoyu”,
“ortaklıklar”, “politika” ve “fon sağlayıcılar(para kaynakları)” dır (Weinreich, 2006).
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Sosyal pazarlamada öncelikle çevresel faktörler ile kaynaklar gözden geçirilerek, amaçlara
ulaşabilmek için işletmenin yapabileceği faaliyetler belirlenmelidir.

Tablo 2: Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinde Pazarlama Karması Unsurları
Ürün: Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) kampanyası ile ilgili sosyal bir ürün: Rahim ağzı kanseri
aşısını zamanında ve uygun şekilde yapmak, her kadının servikal smear örneğinin belirli aralıklarla
alınmasını sağlamak, rahim ağzı kanserine yol açacak risk faktörlerinden korunmak için kondom
kullanımını yaygınlaştırmak.
Fiyat: Servikal smearı için tetkik ücretleri, jinekolojik muayene, servikal smear örneğinin alınması,
zaman ve hastalığı tetikleyecek ya da ortaya çıkaracak bulgulara rastlama ihtimalidir.
Dağıtım: Hastaneler, tıbbi bakım veren kurumlar ile eğitim merkezleri veya ulaşılmak istenen
katılımcılara göre hizmet alınabilecek klinikler ve sağlık merkezleridir.
Tutundurma: Kamu spotu ilanları, duyuru panoları, elektronik posta hizmetleri, sağlık
profesyonelleri tarafından bilgilendirici röportajlar, ücretsiz kondom dağıtımı örnek olarak
verilebilir.
Kamuoyu: Hedef kitleyi etkileyen herkes. Örneğin, eşler, doktorlar, iş arkadaşları vb.
Ortaklık: Rahim ağzı kanseri ile mücadele eden yerel ve ulusal sağlık örgütleri, sponsor şirketler vb.
Politika: Rahim ağzı kanseri araştırmaları için belirli bir bütçenin ayrılması, sağlık hizmetlerinde
kanserin bütün aşamaları ile ilgili politikaların belirlenmesidir (sağlık paketleri oluşturulabilir).
Fon Sağlayıcılar: Yapılacak araştırma ve çalışmaların kimler tarafından karşılanacağının
belirlenmesidir (devlet katkısı, fonlar, ilgili vakıflar vb.).

(Kurt ve Yılmaz, 2019: 366).
Pazarlama karması unsurları planlanıp uygulanmalıdır. Hedeflenen amaçlara ulaşabilmede sosyal
pazarlama faaliyetlerinin ne kadar etkili olduğu ve katkı sağladığı denetlenmelidir (İlter ve
Bayraktaroğlu, 2007: 56). Sosyal pazarlama karmasının tüm unsurlarını içeren bir kampanya örneği
olarak Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji (ACOG) tarafından gerçekleştirilen “Kadınlarda Rahim
Ağzı Kanseri Takibine İlişkin Kampanya” örnek verilebilir. Buna göre kadınlarda rahim ağzı kanseri
takibi için smear testi taraması, Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji önerileri doğrultusunda en
erken 21 yaşında başlanmalı, 21-29 yaşları arasında 3 yıl aralıklarla tekrar edilmeli ve 30-65 yaşları
arasında yine 3 yıl aralıklarla tekrar edilmelidir (Güngör, 2017: 93). Kadınlarda rahim ağzı kanserinden
korunmaya dikkat çekmeye ilişkin hazırlanan bir sosyal pazarlama karması örneği Tablo 2’de yer
almaktadır.
Sosyal pazarlama toplumun sağlık ve refahını korumayı amaçlamanın yanı sıra bunu toplumun
gündelik alışkanlık ve davranışlarına da dahil etmeyi istemektedir. Bununla birlikte toplumun hayat
kalitesini yükseltmeyi arzu etmektedir. Sosyal pazarlama dört farklı başlığa odaklanmaktadır. Bunlar;
sağlık konularına destek verilmesi ve sağlık konularına ilişkin davranışlar, fiziksel yaralanmalardan
korunma ve fiziksel hasardan korunmaya ilişkin davranışlar, doğal çevre ve yaşam alanı ile ilgili
hassasiyet ve bu konuya ilişkin davranışlar ve toplumsal talepler ve buna yönelik eylemler şeklinde
dört farklı başlık bulunmaktadır (Marangoz ve Arıkan, 2018: 145).
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Geçmişten günümüze kadar, Türkiye’de ve dünyada sosyal pazarlama ile ilgili yukarda bahsedilen ve
sınıflandırılan temel konular üzerinden çok sayıda literatür çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada ise
farklı ülkelerde yapılan sosyal pazarlama kapsamında sağlık kampanyalarına ilişkin çalışmalara yer
verilmektedir (Tablo 3).
Tablo 3: Sosyal Pazarlama Kapsamında Sağlık Kampanyalarına İlişkin Çalışma Konuları
S/N

YAZARLAR

YIL

1

Hastings ve
Haywood

1991

2

Buchanan
vd.

1994

3

Joanna vd.

2001

4

Clapp

2003

5

Courtenay

vd.

2004

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

ÇALIŞILAN
GÖRÜŞLER VE SONUÇLAR
KONULAR
"Social Marketing and Sağlık
Sağlık kampanya uygulamalarının
Communication Health uygulamaları pazarlama
karmasına
Promotion"
uyumlandırılması ve yaratacağı
değeri ele alan çalışmada kar
amacı yerine toplum sağlığı
çıktısına yönelik tanımlamalara
yer verilmektedir.
"Social marketing: a critical Sağlık
Sağlık kampanya uygulamaları,
appraisal"
promosyonu sosyal pazarlamanın ana konusu
olmuştur.Bu çalışmanın amacı;
pazarlama karması unsurlarının
niteliklerini sağlık pazarlamasına
uyumlu bir hale getirmektir.
"Effect of large-scale Sıtma
ve Geniş alana sahip arazilerde
social
marketing
of böcek
ortaya çıkan sıtma salgını ile karşı
insecticide-treated nets öldürücü
karşıya kalınan durumların tekrar
on child survival in rural ağlar
yaşanmaması
için böcek
Tanzania"
öldürücü ağ kullanımı öngören
ve sosyal pazarlama ile Güney
Tanzanya’da çocuk ölümlerinin
salgın nedeniyle yirmi çocukta
bir ölüme denk gelecek şekilde
dengelendiğine değinilmektedir.
“A failed norms social Alkol
Bu çalışmada öğrenci yurtlarında
marketing campaign”
Tüketimi ve kalan üniversite öğrencilerinin
Sosyal
alkolü daha az tüketmelerini
Pazarlama” sağlayabilmek için yapılan sosyal
pazarlama kampanyalarının ne
derece etkili olduğu analiz
edilmiştir.
Yapılan
analizler
sonucunda, öğrencilerin alkolü
içme
davranışını
doğru
algılamamaları başarılı bir şekilde
düzeltilmiş fakat öğrencilerin
içme davranışları üzerinde ortaya
çıkan
herhangi
bir
etki
gözlenmemiştir.
"Making health manly: Erkek sağlığı Erkeklere göre kadınların beden
social marketing and
sağlığına daha fazla dikkat
men’s health"
ettikleri
düşüncesinden
hareketle
erkeklerin
beden
sağlıklarına
daha
fazla
önemseyip eğilmelerine yönelik
yapılabilecek
çalışmaların
kapsamından bahsedilmektedir
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6

Pfeiffer

2004

"Condom
Social
Marketing,
Pentecostalism,
and
Structural Adjustment in
Mozambique: A Clash of
AIDS
Prevention
Messages"

Kondom
Sosyal
Pazarlama

S/N

YAZARLAR

YIL

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

7

Grier
Bryant

ve

2005

"Social Marketing
Public Health"

ÇALIŞILAN
KONULAR
Toplum
sağlığı

8

Vega
Ronald

ve

2005

“Social
marketing
techniques for public
health communication: a
review
of
syphilis
awareness campaigns in
8 US cities”

In

Frengi

Çalışmanın
esası,
AfroAmerikalılar arasında yaklaşık
100 milyon üyesi olduğu
düşünülen Pentakosal mezhebi
üyeleri arasında kondomun tıpkı
standart katolik kiliselerinin bakış
açısıyla
algılanmasına
dayanmaktadır.
Mozambikli
erkeklerin kondomu ısrarla Kabul
etmemesine
değinilmiştir.
Kadınlarında kondom kullanımını
maddi kayıp olarak gördüğü ve
olası
AIDS
hastalığını
önemsemediklerinden
bahsedilmektedir.
GÖRÜŞLER VE SONUÇLAR
Sosyal pazarlama; pazarlama
uygulamalarının
toplum
faydasına
yönelik
davranış
değişikliği yaratabilmek amacıyla
uygulanmasıdır.
Sosyal
pazarlamanın bu tanımından
yola çıkılarak sağlık sektöründe
yaşanan gelişmelerin toplumun
anlayabileceği şekilde yaşam
pratiklerine
dahil
edilmesi
durumu
ve
gelecekte
yaşanabilecek olası gelişmelerin
toplum sağlığına hizmet edecek
şekilde pazarlanmasına yönelik
önerilerde
bulunulmuştur.
Toplumun
sağlığına
hizmet
edecek kişilerin belirli bir eğitime
tabi tutulacağı önerilmiş ve bu
çalışmanın yapıldığı güne kadar
bu konuda herhengibir eğitimin
verilmediğinden
bahsedilmektedir.
ABD’nin sekiz eyaletinde yapılan
bu çalışma frengi hastalığına
yönelik farkındalık yaratmak
üzere
kullanılan
sosyal
pazarlama
tekniklerinin
etkinliğini açıklamak amacıyla
kampanyayı
düzenleyenler
tarafından hedef kitleye ulaşmak
için yapılmıştır. Bu araştırmanın
sonunda,
kampanyada
kullanılması
tercih
edilen
mesajların yerel kültüre ters
düşmeyecek şekilde olması
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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9

Gordona vd.

2006

"The effectiveness of
social
marketing
interventions for health
improvement:
What’s
the evidence?"
“Mindless Eating: Why
We Eat More Than We
Think”

Sosyal
pazarlamanı
n verimliliği
ve
sağlık
gelişimi.
Sosyalleşme
nin
Gıda
Tüketimi
Üzerine
Etkisi

10

Wansink

2006

S/N

YAZARLAR

YIL

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

Stead vd.

2006

"The
meaning,
effectiveness and future
of social marketing"

ÇALIŞILAN
KONULAR
ObeziteBeslenme

11

12

Rossem ve
Meekers

2007

“The Reach And Impact
Of Social Marketing And
Reproductive
Health
Communication
Campaigns In Zambia”

Üreme
Sağlığı

Literatür
taraması
şeklinde
yapılan bu çalışmada sağlıkla
ilgili olarak fiziksel aktiviteleri
artırmaya yönelik sistemler ele
alınmaktadır.
Bu çalışma sosyalleşme ve gıda
tüketim düzeyleri ile ilgili olarak
yapılmıştır. Çalışmada insanların
birlikteyken tüketim konusunda
birbirlerinden
daha
fazla
olumsuz yönde etkilendiklerine
dair
bulgulara
ulaşılmıştır.
Bulgular, birlikte yemek yiyen
insanların
yalnızken
yediklerinden çok daha fazla (
%35)
tüketmeye meyilli
olduklarını ortaya koymuştur.
Çalışma sonunda ise beslenme
değişiminin gerçekleşmesi için
besin değeri daha yüksek ama
daha az olan porsiyonları tercih
etmek, yemek masasına en son
oturmak, yeme alışkanlıkları
konusunda hedefler belirlemek
gibi önerilerde bulunulmuştur.
GÖRÜŞLER VE SONUÇLAR
Sosyal pazarlama ve dengeli
beslenmenin mükemmel bir
eşleşmeyi
beraberinde
getirdiğinden bahsedilmiştir. En
temelinde Coca Cola veya
McDonalds gibi firmaların son
otuz yılda dünyayı ne şekilde
değiştirdiğine dair bir görüş
bildirilerek toplum sağlığı ve
refahına
yönelik
yapılan
çalışmaların da bu firmalarınki
gibi kararlılıkla ve ivme katılarak
yapılması ele alınmaktadır.
Zambiya'da yapılmış olan bu
çalışma üreme sağlığı ve sosyal
pazarlama
kampanyalarının
toplumun neredeyse tamamına
ulaştığını ve kampanyaların
prezervatif kullanımı üzerinde
oldukça önemli bir etkiye sahip
olduğunu
göstermektedir.Çalışma sonunda
ise üreme sağlığı konusunda
radyo yoluyla gerçekleştirilen
sosyal
pazarlama
kampanyalarının
televizyonda
yayınlanan kampanyalara göre
daha etkili olabileceği ileri
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13

Evans

14

Peattie
Peattie

15

Lefebvre

2008

ve

“Social
Marketing
Campaigns
And
Children's Media Use.
The Future Of Children”

2009

"Social marketing: A
pathway to consumption
reduction?"

2009

“Integrating Cell Phones
and Mobile Technologies
Into
Public
Health
Practice:
A
Social
Marketing Perspective”

S.
NU.
16

YAZARLAR

YIL

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

DeMeyrick

2010

"Tobacco
smoking’s
changing trajectory in
Australia"

17

Hoek
Jones

2011

"Regulation,
public
health
and
social
marketing: a behaviour
change trinity"

ve

Sağlık
Davranışı

Sigara
KullanımıSağlık
sektörü

Mobil Sağlık

sürülmüştür
Hem çocuklarda hem de
yetişkinlerde sağlıklı şekilde
medya kullanımını yönlendirmek
ve ticari pazarlamaya maruz
kalma
etkilerini
(fiziksel
hareketsizlik eksik beslenme)
azaltmak üzere gerçekleştirilen
sosyal pazarlama kampanyaları
ile ilgili etkinliklerin ele alındığı
bu çalışmada, doğru sağlık
davranışlarının benimsenmesinin
sosyal pazarlama faaliyetleri ile
geliştirileceği anlaşılmıştır.
Sosyal pazarlama ile sağlık
sektörünün ele alındığı bu
çalışmada sigara kullanımının
azaltılması ve önlenmesi için
yapılan kampanyaların sigara
tüketimini azaltması yönünde
olumlu etkilediği bildirilmektedir.
Bu çalışmada mobil uygulamalar
aracılığıyla çok sayıda kişiye
ulaşmak mümkün olabilir anlayışı
ile halk sağlığına yönelik
çalışmaları
yürüten
sosyal
pazarlamacıların bu durumdan
faydalanma düzeyleri ve bunun
sağlayabileceği
katkılar
ele
alınmaktadır.
GÖRÜŞLER VE SONUÇLAR

ÇALIŞILAN
KONULAR
Tütün-Sigara Bu çalışmada sosyal pazarlama
kampanyalarında korku unsuru
işlenerek Avusturalya' daki kadın
ve erkeklerin bunu algılama
düzeyleri
ele
alınmıştır.
Çalışmaya göre her iki cinsin de
bu stratejilere karşı tutumları
değişmektedir.
Alkollü
Alkol ve tütün tüketiminde
içeceklerdavranış değişikliği yaratmak için
Tütün
sosyal pazarlama kavramının
mamulleri
kullanılmasından
bahsedilmektedir.
Bununla
beraber
un,
tuz,
şeker
kullanımından
vazgeçmekte
sigara
kullanımından
vazgeçmekte toplumsal oplarak
problemler barındırabilmektedir.
Fakat bu değişiklikler hem zor
benimsenecek hem de sosyal
pazarlama uygulamalarını bu
duruma göre şekillenecektir. Bu
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18

Kotler

2011

“Reinventing Marketing
to
Manage
the
Environmental
Imperative”

19

Wei vd.

2011

"Social
marketing
interventions to increase
HIV/STI testing uptake
among men who have
sex with men and maletofemale
transgender
women"

20

Ceylan
Aydın

2012

"Organ Bağışına Sosyal
Pazarlama
Yaklaşımı:
Üniversite Öğrencilerinin
Organ Bağışına İlişkin
Tutum
ve
Niyetleri
Üzerine Bir Araştırma"

S/N.

YAZARLAR

YIL

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

21

Schmidt

2013

"Social Marketing and
Breastfeeding:
A
Literature Review"

22

Gençoğlu
vd.

2017

"Sosyal Pazarlama Aracı
Olarak Kamu Spotlarının
Birey
Davranışları

ve

sayede sosyal sağlık hususunda
olumlu yönde değişim söz
konusu olabilmektedir.
Sosyal pazarlama, tüketicilerin
Çevre Sağlığı yaşam
tarzlarını
doğrudan
etkileyebilmektedir. Su kullanımı
ve tasarrufunun sağlanması,
düşük
emisyon
salınımı,
ormanları koruma ve temiz
tutma vb. durumlarda sosyal
pazarlamanın
kalıcı
olarak
davranışları
etkilediği
gözlemlenmektedir.
HIV-AIDS
Erkek olarak doğup sonradan
cinsiyet değiştiren kişilerin HIV
virüsüne yönelik yapılan ampirik
çalışmanın sonucunda sosyal
pazarlama faaliyetlerinin hem
kontrol amaçlı test yapımına
teşvik ettiği hem de korunma
yöntemlerine ilişkin farkındalığı
önemli
oranda
artırdığı
görülmektedir.
Organ bağışı Sosyal pazarlama kapsamında
organ bağışı ile ilgili süreçler ele
alınarak incelenmiştir. Pazarlama
karması unsurları organ bağışı ile
uyumlandırılmıştır. Bu sürecin
klasik
sosyal
pazarlama
yaklaşımları ile olumlu sonuçlar
vermeyeceği ortaya koyulduktan
sonra sosyal medya ve teknolojik
gelişmelerin desteğiyle organ
bağışına
olumlu
tutum
oluşturma
halinde
ölen
insanların yakınları da o tutuma
uygun olarak ölenin yaklaşımını
devam ettirme eğilimine gidecek
ve ölenin olumlu tutumu var ise
bağışlama
kararını
alınabilecektir.
ÇALIŞILAN
GÖRÜŞLER VE SONUÇLAR
KONULAR
Emzirme
Grup
ilkelerinin
emzirme
davranışına etkisinde sosyal
pazarlamanın
aracılık
rolü
incelenmiştir.
Bu
çalışma
sonucunda sosyal pazarlama
grup ilkelerinin zaman içindeki
değişime
etkisi
olduğu
düşünülmektedir.
Kamu spotu Yapılan
çalışmada
Türkiye
ve
tütün İstatistik Kurumu’ndan alınan
kullanımı
veriler sonucunda Türkiye’de
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Üzerindeki
Etkileri:
Parametrik
Olmayan
İstatistiksel Bir Analiz"

23

24

Şen

Kurt
Yılmaz

2018

ve

2019

“Tedavi Edici
Hizmetlerinin
Geliştirilmesinde
Spotları”

Sağlık
Kamu

“Sağlık Alanındaki Kamu
Spotlarına İlişkin Tutum
Ve
Beklentilerin
Değerlendirilmesi”

uygulanmış ve uygulanmakta
olan kamu spotlarının tütün ve
benzeri mamullerin kullanımını
azaltma konusunda herhangi bir
etkileri
olmadığı
ortaya
konmuştur.
Tedavi Edici Bu çalışmada tedavi edici sağlık
Sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesinde
Hizmetleri
kamu spotlarının nasıl olması
gerektiği incelenmiştir. Kamu
spotları aracılığıyla bireylerde
farkındalık yaratılmasının tedavi
edici sağlık hizmetlerinin başarılı
olmasını sağlayabileceği ileri
sürülmüştür. Bunun için yanlış
algı ve anlaşılmaları ortadan
kaldırarak
toplumun
yönlendirilmesi
ile
sağlık
hizmetlerinin daha etkin hale
kavuşturulabileceği
ifade
edilmiştir.
Sağlıkta
Bu
çalışmada
üniversite
Sosyal
öğrencilerinin sağlık alanındaki
Pazarlama
kamu spotlarına ilişkin tutum ve
beklentilerini değerlendirerek,
kamu
spotlarına
ilişkin
beklentilerin
demografik
özelliklere
göre
farklılaşıp
farklılaşmadığını ölçmektir.

3. Sosyal Pazarlama Kapsamında Sağlık Kampanya Uygulamaları
Sağlıkla ilgili yapılan kampanya uygulamalarında, sosyal pazarlamanın aktif şekilde kullanılabileceği
çok sayıda alan mevcuttur. Ölüm riski yüksek olan hastalıkların teşhis ve tedavi aşamasında ortaya
çıkan gelişmeler konusunda bilgilendirilmek, erken teşhis ve tedavinin önemini açıklamak, anne
sütünün ilk altı ayda bebekler için ne kadar önemli olduğunu açıklamak ve gerekliliği anlatmak,
bilimsel araştırmalar yoluyla elde edilen bilgilerin yayılması; insanları tütün ve alkol gibi iyi etkileri
olmayan ve zarar verebilecek alışkanlıklardan uzak tutmak, kilo kontrolü sağlamak (obezitenin önüne
geçme), düzenli diş fırçalamak gibi insanları yapmayı arzuladıkları ama farklı sebeplerden ötürü
yapamadıkları

sağlıklı

davranışlara

yönlendirmek

istendiğinde,

sağlıkla

ilgili

kampanya

uygulamalarında sosyal pazarlama kullanılabilir (Kurt, 2019: 59).
Sağlığın geliştirilmesi kapsamında sosyal pazarlamadan yarar sağlanabilecek konuların yanı sıra; sağlık
alanında kâr amacı ile hareket etmeyen tüm kurum ve kuruluşların, sosyal pazarlama anlayışını temel
alması ve benimsemesi, sosyal pazarlama tekniklerinden faydalanarak pazarlama faaliyetlerini
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gerçekleştirmesi, hem kamu faydasının hem de kişilerin hayat standardının yükseltilmesi açısından
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir (Bayın ve Akbulut, 2012: 68).
Sosyal pazarlama kapsamında sağlık alanında yapılan kampanyalara zamanla önemli bir yer verildiği
görülmektedir. 2016 yılında TRT’de yayınlanmış olan 84 adet kamu spotunun 41 tanesi Sağlık
Bakanlığı’na aittir. Türkiye’de sağlık kampanyaları ile ilgili yapılan birçok çalışmada, sigaranın
izleyicilerde bıraktığı etki incelenirken; dünya literatüründe ise daha çok uyuşturucu karşıtı yapılan
kampanyaların izleyicilerde bıraktığı etkinin ele alındığı görülmektedir. Bu durum kamu spotlarının
sağlık alanındaki uygulamalarının sadece ülkemizde değil dünyada da diğer alanlara göre daha fazla
ön planda olduğunu göstermektedir.
Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili yapılan kamu spotlarında davranış değişikliğini amaçlayan mesajları
hedef kitleye iletirken farklı görüşte olan mesaj kaynaklarıyla da mücadele edilmelidir. Örneğin,
obezite ile (dengeli ve sağlıklı beslenme) mücadele ederken cips, kola ile ilgili bir gıda sanayisine ait
olan mesajlarla karşılaşılmaktadır. Farklı görüşleri olan ve mesajlar üreten sektörlerle mücadele
vermenin dışında sağlık iletişimi ile kamu spotu oluştururken hedeflenen mesajları ilgili kitleye doğru
bir şekilde iletebilmek oldukça önemlidir. Aksi halde verilmek istenen mesajla ilgili farklı bir algı
oluşabilmekte ve değişmesi beklenen davranışta istenen başarı sağlanamamaktadır. Aynı zamanda
sağlıkla ilgili kamu spotlarının konusunun, vermek istediği mesaj kadar ulaşmak istediği hedef kitleye
de uygun olması gerekmektedir. Ülkemizde toplumun eğitim seviyesi, eğitim seviyesinin bölgeden
bölgeye çok fazla farklılık göstermesi kamu spotlarında istenen başarının alınmasını engellemektedir.
Dolayısıyla kamu spotlarında verilecek mesaj ile alıcı olan hedef kitlenin uygunluğu oldukça önemlidir
(Kurt, 2019: 66).
SONUÇ
Toplumsal konular her geçen gün daha önemli hale gelmektedir Günümüzde insanların yaşam
koşulları ve stres seviyeleri artıkça pazarlama dünyası da bu gelişmelerden etkilenmiş ve böylelikle
sosyal pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Toplumsal sorunların çözülmesi için genellikle sosyal
pazarlamaya başvurulmaktadır. Sosyal pazarlama, toplumun faydası esas alınarak kar amacı güden ve
gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılabilecek bir çalışma olarak tanımlanmaktadır. Sosyal pazarlama,
aynı zamanda bir kurum ya da bir kişi için değil herkes için faydalı olacak bir şey yapabilme konusunda
insanları teşvik edecek nitelikte bir çaba olarak kabul görmektedir. Son yıllarda özellikle sağlık
problemleri artıkça sosyal pazarlamada daha önemli hale gelmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi kapsamında sosyal pazarlamadan yarar sağlanabilecek konuların yanı sıra; sağlık
alanında kâr amacı ile hareket etmeyen tüm kurum ve kuruluşların, sosyal pazarlama anlayışını temel
666

3rd International Management and Social Sciences Conference
November 2-4, 2019 İstanbul / Turkey
alması ve benimsemesi, sosyal pazarlama tekniklerinden faydalanarak pazarlama faaliyetlerini
gerçekleştirmesi, hem kamu faydasının hem de kişilerin hayat standardının yükseltilmesi açısından
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Sosyal pazarlamanın önemli ve hassas konularından biri olarak görülen sağlık kampanyaları ve
uygulamaları daha fazla insana duyurulmakta, insanlar sağlıkla ilgili konular hakkında kampanyalar
aracılığıyla bilgilenme ve soru sorma fırsatı bulmaktadır. Pazarlamanın bütün alanlarında olduğu gibi
sosyal pazarlamada başarılı olmak için doğru hedef kitleye, doğru alanda ve doğru mesajlarla
ulaşılması gerekmektedir. Bu da sağlık kampanyalarının hedef kitlesinin doğru belirlenmesi, bu
kitlenin kullandığı sosyal medya araçlarının doğru seçilmesi ve ses getirecek etkinlikte kampanyaların
düzenlenmesi ile mümkün olacaktır.
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