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Abstract 

Each business seeks a competitive advantage to win the market race and build a strong brand value 
that leads to customer satisfaction and loyalty. In logistics, flexibility in customization to the 
maximum customer preferability can make a difference. Consumer’s demand for customization in 
shipping, tracking cargo, prices, and shipping quantity have pushed logistics companies to invent the 
concept of elastic logistic. This study aims to examine the impact of elastic logistics on customer 
loyalty and customer satisfaction depending on service quality and pricing strategy on elastic 
logistics. The relationship between elastic logistics services, satisfaction, and customer loyalty in the 
courier sector will be hypothesized to be positive. To identify factors that affect customer loyalty of 
elastic logistic services; a conceptual model is developed to test the hypotheses using quantitative 
research methods by conducting a survey and distributing it on a convenience sample. The service 
quality in the elastic logistics industry is given special consideration in a matter of responsiveness, 
reliability, customer service, support, and network quality. The study shows excellent support for the 
proposed hypotheses, especially in the Asia region. 

Keywords: elastic logistics systems, efficiency of distribution, customer satisfaction, quality 
of services, customer loyalty, flexibility, agile systems. 

 
INTRODUCTION  

Elastic Logistics means flexibility in aligning logistics capabilities with customer needs. Alternatively, it 
is the ability to provide the customer with his preferences in shipping through a flexible cloud-based 
supply chain fixes adjusting companies to market alterations to meet the consumer’s demand at 
lower costs enhancing the customer’s experience through digitalizing the supply chain process 
offering a real-time visibility option. 

The definition of supply chain management was already stated in business literature as early as 
(Forrester 1958-1961), which indicated that industrial firms’ performance relied on ‘interactions 
between knowledge flows, resources, manpower, and capital equipment.’ However, given its 
informative conceptualization, the actual term supply chain management did not materialize until 
the early 1980s (Oliver & Webber 1). Several scholars have proposed that we are now moving into a 
new phase where firm efficiency and competitive advantage can be related to supply chain 
effectiveness (Lambert, et al., 1998; Gun-asekaran, et al., 2001). According to recent studies, the field 
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of elastic logistics and resilience is still new, and the researchers are emerging in this field, which 
opens the space to contribute to this field by studying this paper. Customer satisfaction has attracted 
growing interest in recent literature on e-commerce (Burt & Sparks, 2003). Several reports have 
demonstrated the importance of diverse organizational factors in assessing the satisfaction and 
engagement of consumers and, eventually, the effectiveness of companies (e.g., Collier & Bienstock, 
2006; Hsiao, 2009). All of these studies have concentrated on the relationship between company 
success and logistics success. Through literature; logistics efficiency has been analyzed as a single 
factor or as part of a group of organizational variables.  

This paper’s objective is to study the impact of elasticity in logistics on customer loyalty and 
satisfaction. Studying the relationship between the service’s quality and the pricing policy affects the 
customer’s satisfaction. The results might help companies develop a long-term strategic plan that can 
assure sustainable business success and higher competitive advantage for the companies in the 
market and see if customer satisfaction leads to more loyalty. 

The potential of a company to attract and maintain clients is critical to its growth. Consumer loyalty 
requires a deep preference on the part of the consumer for a company for which many component 
providers are available (Dick & Basu, 1994; Otim & Grover, 2006). It is also influenced by a customer’s 
positive experience of buying it. A variety of factors relate to service – flexibility, product quality, 
distribution, return policy, etc. Naturally, some of these elements are concentrated on the company’s 
efficient logistic efficiency. The reason behind these hypotheses comes from the increasing demand 
for logistics, which creates the need to find a competitive advantage increasing customer satisfaction 
and loyalty depending on the quality of the service, cost, or efficiency. Deciding which factor is more 
critical to the customer will define the shape of the relationship between the customer and the 
logistics company, and the ability to customize the customer’s preferences and demands will 
probably lead to more customer satisfaction and increase brand loyalty.  

 
RESEARCH QUESTION and MODEL 
Due to the tremendous advances in technologies of all business sectors. The research question to be 
investigated is, “What is the effect of elastic logistics in a matter of quality and pricing on customer 
satisfaction and brand loyalty?” The quality is divided into different aspects that will test quality and 
give a clearer indication of its impact on the satisfaction and loyalty of the customer. The 
measurement is done by testing the reliability, responsiveness, perceived service quality, assurance, 
and tangibles. The other factor of the cost will be tested using the pricing strategy, convenience, and 
added value by the companies’ elastic logistics services. The model was developed based on these 
variables to test the impact of these independent variables on the dependent variables of loyalty and 
satisfaction. The impact of satisfaction on the customer’s loyalty will also be tested to see if there is a 
correlation between these two variables. The developed research model is shown in figure 1. 
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Figure 1. The developed research model 

 

THEORY and HYPOTHESES 
Globalization and advances in technology in all business sectors are increasing the competitiveness 
and speeding the race between companies to fight for their sustainability and maintain the largest 
base of loyal customers that will help these companies to keep going and growing. It is also 
influenced by a customer’s positive experience of buying it. Flexibility in customization to meet the 
customers’ demands and requirements are known as agility or elasticity in logistics services, 
especially in courier and supply chain services. Which led to the theory of this research that is “The 
elasticity in logistics and supply chain services are believed to increase the customer’s satisfaction 
and loyalty”. Based on the theory there are central and sub hypotheses that were developed to be 
tested.  
The increasing demand for customization in logistics created the need to investigate the most 
affecting factors that will lead companies to maintain their sustainability and ensure customer 
satisfaction and loyalty.  
 
(Heikkila,2002) says that knowing the condition of the consumer and their needs along with the 
correct product deal helps strengthen the Chain’s distribution Chain, leading to greater productivity 
in the supply chain and more excellent service with its consumers. The theory of learning and others 
say the correlation between integration and customer satisfaction can be supported empirically 
(Homburg & Stock, 2004; Kouphteros et al., 2005; Song & DiBenedetto, 2008). So, this leads to the 
hypotheses of the study that link internal processes with external services and customers’ feedback 
and attitudes toward this integration, which will be tested through this research. 
  
On the bases of the objectives of this study; the main hypotheses will be: 
 
 H1: Elastic logistics quality will have a positive impact on brand loyalty. 
 H2: Elastic logistics quality will have a positive impact on customer satisfaction. 
 H3: The elastic cost and price fairness formulas in logistics will have a positive impact on customer 
satisfaction. 
 H4: The elastic cost and price fairness formulas in logistics will have a positive impact on brand 
loyalty. 
 H5: The increased customer satisfaction of elastic services is believed to affect brand loyalty. 
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 This research study investigates the impact of the internal processes and how the business strategies 
adapted to meet customer’s requirements by analyzing the internal quality effect and cost and price 
fairness strategies on the customer’s satisfaction and loyalty to the service company. Elastic logistics, 
or what is also known as agile logistics, is a broad definition that covers transportations, operations, 
supply chain, and even the delivery process. The courier services companies are going to be 
investigated as most of the cargo companies these days are providing agility in services. High 
customization of cost and shipping dates with the ability to track the shipment and make a complaint 
or chat with the support directly to solve any shipping problem that customers might face. The study 
is intending to investigate how these services impact on the satisfaction and loyalty of people to the 
service company by evaluating the assurance, reliability, network and support quality, convenience, 
pricing strategy, value-added and tangibles. The hypotheses will be tested by adapting to the 
SERVQUAL model, which was developed by (Parasuraman et al., 1988), to evaluate customer 
perceptions of service quality based on five dimensions (reliability, responsiveness, assurance, , 
tangibles). Moreover, the loyalty variable will be tested by adapting the scale that was developed by 
(Narayandas, 1996). 
 
LITERATURE REVIEW  

Theoretical Background  

 Sarkis (2001) described agility as the capacity of continuous and sometimes unpredictable transition 
in an environment of productivity. (DeVor et al., 1997) considered agility as a provider of products 
and services to function profitably in an ongoingly and volatile competitive climate while (Sharifi & 
Zhang, 1999) described agility as a capacity to overcome sudden changes, to withstand unforeseen 
market challenges, and to maximize the opportunities of transition. (Dove, 1994, 1999) provided a 
detailed description of agility that also came into being through (Yusuf et al., 1999), which was used 
to understand and explain agility as a means of effectively leveraging competitive foundations 
(speed, versatility, constructive creativity, efficiency, profitability). This description stresses the need 
to combine resources as a prerequisite for agility. (Yusuf et al., 1999) responded to Dove's concept of 
agility by defining some preconditions to agility, which added to the research base. Recent definitions 
conceive of agility as a framework enabling companies to adapt rapidly to the diverse demands of 
customers (Brown & Bessant, 2003; Vinodh, 2010). 

 Flexibility is commonly used as an appropriate response to environmental vulnerability (Gerwin, 
1993). In particular, this represents a system's ability to adapt or to respond on time, commitment, 
expense, or results with low penalties. (Crowe, 1992; Upton, 1994; Morlok & Chung, 2004). Flexibility 
is thus seen as a constructive trait that is intended to shape a structure rather than a reactive action, 
which can, in turn, lead to a risk to time, energy, expense, and efficiency. Flexibility in range refers to 
conditions or attitudes, while reactions refer to the ease at which a system will change, often 
articulated as regards expense or time (Naim et al., 2006). (Lummus et al., 2003) suggest that 
flexibility in the logistics refers to the punctuality of the supply chain in responding to consumer 
demand and the degree of its speed and destination changes.  

The growing perceptions of consumers are one of the most significant external influences that affect 
businesses. In order to be successful, companies need to understand clearly the requirements and 
constraints of the marketplace and then develop a strategy that meets the needs of both logistics 
system requirements and customers (Landis, 1999). One of the main objectives of logistics 
management is to meet customer requirements while reducing costs. There has recently been some 
significant debate about the "lean" and "agile" paradigms as key enablers (Steele, 2001). In order to 
differentiate between the lean and agile concepts, (Naylor et al., 1999) propose:  
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“Agility means using industry information and a virtual organization to take advantage of the growth 
in a competitive marketplace.” 

“Leanness means creating a value chain to minimize all waste and to maintain a consistent plan.”  

The area of flexibility in the supply chain is still at an early stage, and consensus has not been reached 
as regards meanings, scope, significance, and implementation. (De Toni & Tonchia, 1998), Bernardes 
& Hanna, 2009), argue that the lack of research into supply chain flexibility may be focused on the 
limited theoretical framework to explain what specifically needs to be included in supply chain 
flexibility in system terms, but also the calculation of how it should be done. Authors, such as (Slack, 
1983), (Parnaby, 1987), and (Stevenson & Spring, 2007), have highlighted the challenge of 
quantifying flexibility earlier. The former argued against efforts to create a standardized flexibility 
metric.  

Based on the scarce literature on supply systems flexibility and elasticity, we simplify supply chain 
flexibility by using two main concepts: supplier flexibility and service flexibility. Supplier flexibilities 
refer to the ability of the supply chain organizer to link a network of supply chain vendors by 
choosing and changing vendors (Duclos et al., 2003; Gosain et al., 2005), which helps the supply 
system to respond to customer demands. Work in the supply chain management has, over the last 
two decades concentrated in pursuit of strategic advantage on the need to establish better ties 
between consumers, manufacturers and related players (Dwyer et al.,1987; Lamming, 1993; Kanter, 
1994; Handfield & Bechtel, 2002). In this sense, Lean emphasized the need to establish supplier 
relationships, decrease suppliers' number, upstream transition, and empowerment (Sako et al., 1995; 
Rich & Hines 1997; Ikeda, 2000). However, increasing market dynamics and higher levels of volatility 
has increased the need for companies to become flexible and to adapt to consumer demands while 
concentrating on operating within a complex and continuous state of transition as part of a 
collaborative literature thread on agility (Childerhouse & Towill, 2000; Lee, 2004). (Swafford et 
al., 2006) stressed that it was primarily the supply chain structure that described the flexibility of the 
supply network as the adaptability of its nodes, indicating a narrow perception of supply chain 
flexibility that is in line with the notion of linear flexibility and the principle of resilient networks. In 
comparison, the truth of sourcing flexibility is that, indeed, not a single supplier's sensitivity is the 
primary cause of the Supply chain, but the leading company's capacity to organize the entire supply 
chain easily and reinvent the network. 

The elastic logistics represents first, fast and best growth. (Christopher,2000) describes elasticity as 
"a company's ability to respond quickly to shifts in volume and complexity demand" in order to meet 
competitive and unpredictable markets. The elastic approach increases the performance capabilities 
to even more than historically established methods, and strategies are feasible. Elasticity is no longer 
enough simply to respond quickly, and at the right time, so lean, responsive is not enough, but the 
argument goes much further.  

According to (Vonderembse et al., 2006), Elastic logistics can respond to customer demands through 
virtual clouds and IT-based systems to ensure efficient and fast customer's response and quickly able 
to solve any problem that customers can face and adapt to any market change. In the corporate 
environment, the knowledge of demand is obtained from automated networks rather than from 
inventory-based information; the timely exchange of information decreases management 
sophistication. The information infrastructure should be up-to-date and accurate and should be able 
to connect quickly. In the ideal case, a shared information system would connect both participants in 
a virtual supply chain. 

Supply Chain Management (SCM) seeks to improve profitability by tightly combining internal 
operations within a company and connecting them with vendors, consumers, and other channel 
participants' external activities (Kim, 2009). The business can achieve superior supply chain efficiency 
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through cross-functional alignment and collaboration with vendors or consumers (Swink et al., 2007). 
Many companies have recognized the advantages of incorporation with supply chain suppliers, and 
convergence of the supply chain has been seen as one of the critical performance enhancement 
drivers. Further systematic work on the interaction between integration and efficiency has been 
done by (Min & Menzer, 2004; Rodrigues et al., 2004; Stank et al., 2001). 

Much integration was associated with performance; a considerable amount of work was also done 
into the relationship between customer satisfaction and efficiency. The results show that customers 
satisfied have a positive correlation with performance (Lambert et al., 1998; Narayanan et al., 2011). 
One goal of optimizing the supply chain is to enhance customer satisfaction and customer loyalty, we 
believe the missing element is customer satisfaction. 

 Quality of service and customer satisfaction   

Marketing experts and analysts have successfully controlled consumer experience quality and 
improved client engagement (Rust & Chung 2006, Zeithaml et al., 1996). Specific research finds that 
greater consumer satisfaction resulted in a higher degree of customer engagement and word-of-
mouth reviews (Guo et al., 2009; Lai et al., 2009). The increasing competition in brand marketing has 
driven businesses to find differentiating approaches to attract and retain consumers. The 
individualization of goods to fulfill consumer demands is among the differentiation techniques used 
by corporations (Beatty et al., 2015; Tam & Ho, 2005). The idea that customizations enable 
customers to decide which goods are tailored to their needs has, in particular, become more and 
more common compared to standardization. In their research, for example, (Jin et al., 2012) 
illustrate how packing tours frequently customize trips according to the personal needs of travelers. 
Standardization has been used to make the economic indicators more consistent and accurate, to 
decrease costs, and to improve profitability. The degree of product customization in recent years has 
risen and is projected to continue in the future. For example, after-sales car services, the hotel 
industry studies. (Sandoff, 2005; Wang et al., 2010) and Dell Computers. Some of these services 
incorporate customization with standardization. For example, "standardization" lets workers prevent 
errors and anomalies in delivering "customized" services in the hotel industry.  

 Many studies have connected service quality to consumer satisfaction, such as they study (Cronin et 
al., 2000). However, there has been little work to determine whether customization and 
standardization have an immediate effect on service quality and indirectly influence customer 
loyalty. This distance is addressed in the present report. The key to customer satisfaction and loyalty 
is the development of customization strategies that offer customers superior service and ensure that 
operations are operating smoothly and efficiently; this is what elastic logistics are trying to provide. 

 (Lundahl et al., 2009) were investigating the impact on customer loyalty of bank-SME relations in 
theoretical and practical aspects in service management. The analysis reveals a strong connection 
between the theoretical and practical aspects of service development and customer satisfaction. (De 
Keyser & Lariviere, 2014) argue that the quality of service both technically and functionally has a 
positive effect on consumer satisfaction. The new work indicates that practical and technological 
values play a significant role in ensuring customer loyalty in offering high-quality services. Hence, it is 
essential to evaluate the impact of each strategy on specific facets of service quality and use multiple 
approaches and improve the efficiency of the service. 

 Satisfaction is characterized by contrasting the perceived quality of a service and its precedent 
(Oliver, 1981) as the feeling of gratification or deception. Consumer satisfaction is an experience 
following decision-making. Quality of service and customer satisfaction are similarly associated, but 
can not be interchanged, as both definitions require a distinction between quality requirements and 
the provided service. 
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Throughout the age of extreme competition, improved service quality can be a vital consideration to 
differentiate and boost organizational performance (Namukasa, 2013). Some researchers have 
explored the dimensions and calculating challenges of the subjective essence of service quality. 
Researchers have given significant attention to the conceptual and empirical relationship between 
service quality and customer satisfaction, making it a key marketing instrument (Gustafsson et al., 
1999). While the quality of service has been calculated very well, the quality is still unexplored. It 
involves a close analysis of the service efficiency of elastic logistics. The special and substantially 
different design of the elastic logistics industry from other providers allows further studies to 
examine the freight companies' level of operation and their effect on customers' overall satisfaction. 
This research is, therefore, aimed at evaluating the consumer expectations of the service level and 
the resulting customer loyalty on a SERVQUAL scale. (Parasuraman et al., 1988 a,b) which proposed 
five measurement scales for quality as reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. 

Customer Loyalty  

In addition to the repeated procurement of the service, the consumer loyalty corresponds to a 
friendly disposition to an individual and conduct of repeat patronage (Dick & Basu, 1994); a condition 
in which repeat transactions are followed by a relational association and repeated purchasing 
expectations and actions—corresponding to a constructive attitude towards the brander. Consumer 
loyalty was often introduced as a behavioral mechanism and often as a mental attitude.  

 In order to boost its sustainable practices, globalization stresses on various sectors were applied. 
Besides, the rise in legislation applicable to a significant number of manufacturing facilities, including 
social restrictions on environmental protection, highlights the value of environmental policies as a 
strategic gain. Furthermore, a product or company customer loyalty system must be built, which will 
help goods, facilities, and marketing efforts for sales and transactions regularly and word of mouth 
for the retention of the customer base and continual growth. The previous study has shown that 
perceived quality and customer loyalty have relationships (Aydin & Özer, 2005), which justify this 
research hypothesis of the impact of service quality on customer and brand loyalty. 

Marketing research has been developed as behavior or attitudinal tests of consumer satisfaction 
(Oliver, 1999) acknowledged that the buying habits (compliance) would no longer differentiate 
between real loyalty and artificial loyalty, resulting in a lack of preference or pure convenience, They 
first presented these two aspects of loyalty. From this argument in the literature, what appears to 
have prevailed is that behavioral and commitment interventions are both important and significant. 
Both attitudinal and behavioral tests have been used in recent research to gather relevant consumer 
satisfaction signals (McMullan, 2005). Such two dimensions of loyalty as present interpersonal loyalty 
and future expectations have been conceptualized from a new angle by (Baumann et al., 2011), and 
this research reflects this line of reasoning. The two dimensions of allegiance are modeled 
independently for this article's purposes, as the goal is to analyze the implications of predictors on 
both dimensions (Zeithaml et al., 1996).  

 

Customer satisfaction and customer loyalty 

Hallowell, 1996) has identified a positive link between satisfaction and loyalty; (Moutinho & Smith, 
2000) have found a positive correlation between satisfaction and retention; (Veloutsou et al., 2004) 
have found that there is a positive relation also. The association between satisfaction and loyalty is 
well known both within and beyond retail banking, for example. A recent study found that customer 
satisfaction and loyalty have a non-linear association. Unmet customer loyalty is disproportionately 
low, and increased satisfaction will not result in greater customer loyalty (Baumann et al., 2012b). 
This result indicates that while consumers' satisfaction determines consumer loyalty, it is possible to 
improve customer loyalty modeling so that more responsive drivers can be detected. Therefore, in 
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this research, the impact of customer satisfaction on the loyalty of customers in the logistics sector 
and courier services mainly will be hypothesized to have a relation.  

 

Price Fairness and cost Impact  

The price fairness or cost determination in customer's conception is known as what is given up or 
exchanged to receive the service from the customer perspective (Zeithaml, 1988). The price is often 
used to assess the quality of the product in an alien reference for customers. Price fairness is 
conceptualized as a vital criterion assessment parameter as "the consumer's evaluation and the 
associated emotions of whether a supplier has a fair, rational and justifiable difference (or lack of 
gap) between the quality and that of the comparatives of another group" (Xia et al., 2004). Price 
fairness emerges as a 'price as of right, equitable or legal, subjective meaning by the consumer 
versus wrong, unfair, or unlawful' (Campbell, 2007). 

Referring to the equity theory and principle of dual entitlement, from the customer viewpoint; the 
given price for the service menu provided will be perceived as fair and acceptable if this level of price 
meets their demands and customizations. Additionally, according to the S–O-R (stimulus organism 
response) theory, customers' internal evaluation for acceptable and fair prices of cargo services 
menus may determine customers' assessments, which may enhance their revisit and word of mouth 
intentions towards elastic logistic services. Empirical evidence in previous hospitality studies 
indicates a positive linkage between perceived quality and price fairness (Jin et al., 2016). Therefore, 
it is pleasurable to expect that, when service is perceived as having high quality, customers perceive 
the cost of service to be fair and can be increased. In line with this prediction, the hypotheses of cost 
and pricing strategy impact on customer satisfaction and loyalty were proposed. 

 

METHODOLOGY and DATA COLLECTİON 

For evaluating the research variables, a multi-scale model was used to improve the credibility and 
accuracy of measurements. Likert scale of 5 stages was used from strongly agree to strongly disagree, 
which was adopted from previous research done on the effect of switching cost, Service quality and 
customer satisfaction on customer loyalty of Cellular Service Providers in Indian Market. (Chadha & 
Kapoor,2009) Furthermore, adjusted to meet the research objectives and variables. Data were 
analyzed using SPSS 26 to measure regressing, correlation, and reliability tests of variables. The 
hypotheses will be tested by adapting to the SERVQUAL model, which was developed by 
(Parasuraman et al., 1988) to evaluate customer perceptions of service quality based on five 
dimensions (reliability, responsiveness, assurance, , tangibles, and perceived service quality). And the 
loyalty variable will be tested by adapting the scale that was developed by (Narayandas, 1996) 

 

Sampling  

For obtaining this research results, a survey was designed and distributed to a convenient sample of 
600 respondents throughout the world; the questions were designed to test the opinions of 
customers [online shoppers and small business owners, and business suppliers who use shipping 
services]of different international and domestic courier elastic services in meeting their needs and 
measure their loyalty to these companies. The survey was designed and obtained using an online 
survey platform (SurveyMonkey). Only 427 responded to the survey with a response rate of %71. The 
respondents were divided as 201 females, and 213 males and nine persons preferred not to declare 
their gender. And ages were between 18 and 55 years old; the majority of responses were between 
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the ages of 25-35 years old. The majority of responses were from Asia, with a percentage of %81.73, 
which might make this study the result apply only to countries of Asia. 

 

Measurement of Variables 

For the validation of the hypotheses, two primary measurement variables were tested based on the 
literature and were divided into a multi-item scale. The adopted scale of the SERVQUAL instrument 
included assurance, reliability, tangibles, perceived quality, and responsiveness to measure service 
quality of elastic logistics. The Likert scale was added up by three additional dimensions to test cost 
variables based on the added value, convenience, and pricing strategy. The measurement scales 
were adopted from the previous study conducted to test the impact of Indian carrier services on 
customer satisfaction and loyalty (Chadah, S.K., & Kapoor, D., 2009). Each of the items was evaluated 
on a five-point Likert scale, ranging from one: ‘strongly disagree’ to five: ‘strongly agree.’ Table 1 
shows the measures of each scale as they will be presented in this study. 
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Table 1: Measuremenr Variables 

Measurement Scale 

I. Elastic Logistics Quality 

           Reliability  

1.  When the company promises to do something by a certain time, it does so. (e.g., 
promised delivery times). 

2.  When you have a problem, company shows a sincere interest in solving it. 

           Resposiveness       

3.  Employees of company are always willing to help you. 

4.  Employees of company are never too busy to respond to your request. 

5.  Employees take your queries seriously 

          Assurance 

6.  The behavior of employees in company instills confidence in you 

7.  Logistics services are more compatible to your needs and meet your 
customizations prefernces. 

8.   The elastic logistic understand my specific needs. 

         Tangibles 

9.  The packaging and safety of the product are visually appealing. (e.g., fragile 
items, hard covering, logos). 

10.  The tracking systems is very neat and friendly use. 

11.   Materials associated with service (such as pamphlets, etc.), are visually 
appealing. 

 The return policy is very sufficient and easy. 

          Perceived quality services 

12.  Elastic logistics provides sufficient geographical coverage 

13.  Your call gets connected during first attempt. 

14.  The online chat support is very sufficient and support different languages. 

15.  You are able to call to the customer support at peak hours. 
 

II. Service cost and pricing 

            Pricing Strategy 

1.  Your current service provider charges reasonable prices. 

2.  Your service provider has honest pricing structure (no hidden cost, etc.) 

3.  You are able to get variety of price schedules (different recharge denominations). 
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4.  Refund policy is made easy by delivering money back to my bank account or 
giving voucher option. 

a.                  Value added Services  

5.  Your service provider offers you different value-added services. 

6.  It's convenient to use the value-added service provided by company. 

7.  VAT provided at reasonable rates. 

          Convenience 

8.  There is ease of subscribing/recharging (recharges available easily at different 
locations). 

9.  Convenient business hours. 

10.  Ease of lodging complaints/queries. 

11.  Different customer support system 

III. Customer satisfaction 

1.  Your current service provider meets all your logistics expectations. 

2.  You are overall satisfied with your service provider. 

3.  The flexibility in customization is exactly what I need in logistics. 

IV. Customer Loyalty 

1.  You want to continue with the current service provider. 

2.  If you wish to have one more connection, you would prefer your current service 
provider. 

3.  You would continue with the current logistic company even if other companies 
provide cheaper services. 

4.  You would recommend this service provider to your friends/relatives. 

 

 
Validity and Reliability of variables 
For the validity of the research measurement variables, A component factor analysis has been done 
using the Kaiser-Olkin-Mayer (KMO) Test for Sampling Adequacy. The minimum level required for any 
given scale to pass this test is 0.5. The results in the following table 2 shows the values of KMOs 
values which indicate good adquete fort he research and the analysis can be run. Furthermore, 
Bartlett’s Test of Sphericity shows a significant value of (p<0,05), which means that factor analysis 
can be carried out for both the research scales. 
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Table 2: KMO and Bartlett’s test 

 Quality 
Scale 

Price 
Faireness 
and Cost  

Satisfaction 
Scale 

Loyalty 
Scale  

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling of Adequacy  

0.923 0.921 0.665 0.760 

Bartlett’s Test of sphericity 
Chi Square 

Df 
  Sig. 

 
2295.92 

 
1957.08 

 
306.32 

 
468.73 

78 55 3 6 

.0000 .0000 .0000 .0000 

 
Having proved that the research can be carried out, the factor analysis has been done for each scale 
starting with the quality scale that has 16 measurement scalesv which showed that there are three 
factors of total variation, the first factor accounts for %46.412 of the variance the second one is 
%8.235 and the third one is %7.983. The factor loading analysis shows that the variables of assurance 
Q2, Tangibles Q4 and service quality Q1 should be omitted to give better results and the final values 
ar shown in table 3.        

 

Table 3.Factor loading analysis for quality Scale 

Measurement variables Factor Loading Value 

Reliability Q1 0.619   

Reliability Q2 0.752   

Responsiveness Q1 0.790   

Responsiveness Q2 0.671   

Responsiveness Q3 0.735   

Assurance Q1 0.519   

Assurance Q3  0.61
2 

 

Tangibles Q1  0.81
4 

 

Tangibles Q2  0.70
1 

 

Tangibles Q3  0.70
3 

 

Service Quality Q2   0.812 

Service Quality Q3   0.764 

Service Quality Q4   0672 

Note: Extraction Method: Principal Component 
Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization 
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The second factor analysis has been made to Price fairness and cost impact that included 11 
measurement scales which shows that the items have been grouped around one factor explaining 
%50 of the variance and the factor loading tables showed that all the items have values above 0.5 so 
all the items will be expected without deleting any factor as shown in Table 4. 
 

Table 4.Factor loading analysis for price fairness and 
cost impact scale 

Measurement variables Factor loading value 

Pricing Strategy Q1 0.692 

Pricing Strategy Q2 0.737 

Pricing Strategy Q3 0.704 

Pricing Strategy Q4 0.725 

Added Value Q1 0.716 

Added Value Q2 0.696 

Added Value Q3 0.700 

Convenience Q1 0.749 

Convenience Q2 0.656 

Convenience Q3 0.740 

Convenience Q4 0.687 

Note: Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a) 1 Components extracted. 

 
For the satisfaction Scale, the three items were grouped in one group that explains %66.726 of the 
total variation. And the factor loading analysis of all three items were more than 0.5 so none of them 
will be deleted and all three of them will be used in analysis as shown in Table 5. 
 

Table 5.Factor loading analysis for satisfaction 

Measurement variables Factor loading value 

Satisfaction Q1 0.825 

Satisfaction Q2 0.861 

Satisfaction Q3 0.762 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

1 Components extracted. 
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The last factor analysis for Loyalty scale which has four items grouped as one indicating a %60.648 of 
total variation. All factor loading values were above 0.5 therefore no item will be deleted and all of 
them will kept for analysis as shown in table 6. 
 

Table 6. Factor analysis for Loyalty Variable 

Measurement variables Factor Loading Value 

Loyalty Q1 0.685 

Loyalty Q2 0.832 

Loyalty Q3 0.774 

Loyalty Q4 0.816 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a)1 Components extracted. 

 
Through measuring the value of Cronbach alpha, the reliability of elements was evaluated. The 
internal consistency of objects is calculated by Cronbach alpha. To test the validity of the measures 
used in the analysis, the alpha coefficient were independently calculated for the purpose of this 
investigation. Table 7 displays the findings of a reliability analysis. It is called reliable if the alpha-
coefficient is greater than 0.5. All the alpha coefficients vary between 0,71 and 0,89 suggesting that 
the objects within each dimension and scale have a strong consistency. 
 

Table 7: Cornbach Alpha Coeffecients 

No. Name of the scale Cronbach Alpha 

1. Elastic services quality 0.867 

 Reliability 0.719 

 Assurance 0.624 

 Responsiveness 0.797 

 Precieved Quality of Service 0.765 

 Tangibles 0.751 

2. Cost and Price Fairness of 
Service 

0.871 

 Pricing strategy 0.804 

 Convenience 0.80 

 Value added 0.705 

3. Customer Satisfaction 0.750 

4. Customer loyalty 0.761 
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DATA ANALYSIS and FINDINGS  
 
Further testing of hypotheses, correlations, and regression tests have been applied using SPSS 26. 
Preceded by applying a test to prove normality and asymmetric distribution of the variables, the 
Skewness and Kurtosis Test was applied, and according to (George & Mallery,2010), the values for 
asymmetry and kurtosis between -2 and +2 are considered acceptable in order to prove normal 
univariate distribution. The Skewness and Kurtosis results prove normality in the distribution, as 
shown in table 8. 
 
 

Table 8: Skewness and Kurtosis Tests 

 

 

 

 
 
For further evidence, multicolicollinearity test has been applied using the variance inflation factor 
(VIF) and the tolerance value (TV) noting that if VIF exceeded 10, the variable will be deleted or 
excluded. The tolerance of an independent variable is a further calculation tool for multi-colinearity 
effects in a data set. If the value of the factor tolerance exceeds 0.2 then the model does not have 
multicollinearity problem. Table 9 shows the values of VIF and TV that has been made. The values of 
inflation factor (VIF) are way below the cut-off of 10. And the tolerance values (TV) are more than 0.2 
indicating no multicollinearity in the regression model. 
 

Table 9: Collinearity Statistics 

 
Variables 

Tolerance Value 
(TV) 

Variance Inflation 
Factor (VIF) 

Total cost and 
pricing 

0.298 3.360 

Total Quality 0.368 2.714 

Customer 
Satisfaction 

0.345 2.899 

Customer Loyalty 0.390 2.578 

 
 
Durbin-Watson’s test has been applied to check the correlation between variables. According to 
(Field, 2005) values, less than one or greater than three are considered a trigger value of concern. 
However, values closer or equal to 2 shows no correlation for residuals. The DW value in table 10 
model 1 shows a value of 2.055, which indicates that the residuals are uncorrelated and thus fulfills 
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applying the regression model. The regression analysis between customer loyalty and other variables 
shows a value of 0.700, which indicates a high regression and a significant R square value of 0.490, 
which indicates a good proportion of explained variance. The adjusted R was found to be significant. 
In model 2, regression was applied to test the relationship between customer satisfaction with 
respect to total cost and quality; the Durbin-Watsons value was 2.106 which indicates a good model 
fit for regression also the R-value was 0.809 that reflects an excellent regression indicator between 
variables, the R square is 0.655 which shows a significant proportion of explained variance in addition 
to a significant adjusted R-value which is all shown in table 10. 
  
In model 3, The regression analysis between customer loyalty and Total cost and quality was made 
without a customer satisfaction factor, and the Durbin-Watson value was also indicating a good fit 
for a regression model with a value of 2.118 and the R-value was significant indicating a value of 
0.679. Also, the R square value was showing a good proportion of explaining variance, as shown in 
table 10. 
  
Model 4 in Table 10 shows the regression analysis between customer satisfaction and customer 
loyalty only showing a DW value close to 2 and an R-value of 0.644 that indicate a good fit of 
regression, a significant value of R square, and good variance explanation. 
 
 

Table 10: Regression Model Summary 

Model R R square Adjusted R 
square 

Standard 
error of the 
estimate 

Durbin-
Watson 

1 0.700a 0.490 0.486 0.41270 2.055 

Note: a) predictors (constants), satisfaction total, total quality, total cost and pricing. 
b) Dependent Variables: Total loyalty. 

2 0.809a 0.655 0.653 0.40645 2.106 

Note: a)predictors (constants),total cost and pricing, total quality  
b) Depenedent Variables: Total satisfaction  

3 0.679a 0.462 0.459 0.42324 2.118 

Note: a) predictors (constant), total quality, total cost and pricing 
b) Dependent Variables: Total loyalty 

4 0.644a 0.415 0.414 0.44092 1.964 

Note: a) predictors (constant), Total satisfaction  
b) Dependent Variables: Total loyalty 

 
 Regression analysis was applied first to predict the customer satisfaction with respect to service 
quality and cost and price fairness at a confidence level of %95 showing significant outcomes. F value 
is highly signifigant showing a value of 395.983. As results in table 11; the value of customer 
satisfaction is best predicted by the independent variables of quality and cost of service showing a 
direct impact of quality and cost on customer satisfaction that which each increase by one unit in the 
quality of service there will be an increase in the satisfaction by 0.359 and the higher effect on 
satisfaction was measured by the impact of cost and pricing strategy of service that shows one unit 
increase will cause an increase of 0.642. 
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Table 11: Regression Analysis: Customer Satisfaction Coefficients 

 

 
 

Note: a) Dependent Variable satisfaction Total 

 
The second regression analysis was performed for Customer loyalty with respect to Total cost and 
price fairness and quality of service and also the impact of customer satisfaction on the loyalty also at 
confidence level of 95% showing significant outcomes. F-value of 133.310 is highly signifigant and 
showing a good prediction of the model. The variables have positive impact on the customer loyalty 
as shown in table 12 wich the higher impact of quality of service on the customer loyalty. The table of 
coeffecients shows that with each one unit increase in total cost and pricing services there will be 
increase in loyalty by 0.169 and one increase in Total quality of service will increase the loyalty by 
0.301 also one increase in satisfaction of customers will cause an increase in the loyalty by 0.240. 
 

Table 12: Regression Analysis: Customer Loyalty Coefficients 

 

 

Note: a) Dependent Variables: Total Loyalty 
 Indepenedent Variables: Satisfaction, quality of service, Cost and pricing strategy. 

The third regression analysis was repeated for customer loyalty without the customer satisfaction 
variable being included in the analysis. The F-value of 179.259 is considered highly significant and 
gives good prediction to the model. The variables have positive impact on the customer loyalty as 
shown in table 13. 
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Table 13: Regression Analysis: Customer Loyalty Coefficients 

 

 
 

Note: a) Dependent Variables: Total Loyalty  
Independent variables: Cost and price fairness, Quality  

 
Customer satisfaction impact on customer loyalty was tested alone by applying regression analysis 
has been done showing an F-value of 296.830, which is considered highly significant and shows a 
good prediction of the model. The variable of satisfaction has a positive impact on customer loyalty 
by 0.530 to each increase, as shown in table 14. 
 
 

Table 14: Regression Analysis: Customer satisfaction Coefficients 

 

 

Note: a) Dependent Variables: customer loyalty 
b) Independent Variables: Customer satisfaction 

 
To further test the research hypotheses, Pearson correlations were computed at a scale level of %95, 
showing a strong association between quality of service and customer satisfaction and loyalty. 
Moreover, there is a strong association between cost and pricing of service and customer satisfaction 
and loyalty, as shown in table 15. 

Table 15: Correlation Between Service cost and pricing, Service Quality, 
Customer Satisfaction and Customer Loyalty 

Correlation Service cost Service quality Customer 
Satisfaction 

Customer Loyalty 0.633 0.645 0.644 

Customer 
Satisfaction  

0.787 0.727 1 

Note:* Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed). 
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Based on the correlation and regression results, the research hypotheses are supported and proved 
to be correct. 
 
 
CONCLUSION 

The study aimed to investigate the impact of elastic logistics service quality and pricing and cost on 
customer satisfaction and customer loyalty, which was found to be positive. The study showed that 
the quality of service is the major factor that affects satisfaction and leads to customer loyalty. The 
more the customer feels that this company is providing a good quality service and can trust their 
promises, the company can say that this customer can be loyal. This shows that the quality of 
services is an important factor for elastic logistics business to invest in continuously improve in order 
to maintain customer satisfaction and loyalty. For this sector, probably the quality of services and 
pricing strategy and the ability to adapt to customers' needs and market changes can be considered 
the major factor that ensures the company competitive advantage and its sustainability in the 
market. 

This paper opens the road to the elastic logistics sector to investigate how to increase the quality of 
services and customer satisfaction in order to make their customers loyal. As a suggestion for future 
study, elastic service providers can investigate the role of reward programs or loyalty card impact on 
increasing the loyalty of customers. Moreover, Elastic logistics services can give the customer the 
options for automated return and refund processing through applications or websites without 
needing customer support and testing how it affects customer satisfaction.  

The limitation of the research was; the scarce information about elastic logistics. It's a new field and 
researches on the same topic are very limited.  Probably in the future years, the same research can 
be conducted using the service quality metrics of elastic logistics services if it was revealed by the 
logistics industry and can make the results more accurate and detect more specific and detailed 
factors affecting customer satisfaction and loyalty. Furthermore, the study did not specify a courier 
company so a second research could be done testing the same variables on a specific company such 
as DHL or any other company or it can be a country specific study by using the culture preferences as 
a moderator variable. 
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Dünya’da ve Türkiye’de Gerçekleştirilen Savunma Harcamamalarının Genel Olarak 

Değerlendirilmesi 1 
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                                                                                                    Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                                                                                                                          Maliye A.BD, Y.Lisans Öğrencisi 
 

Özet 

Geçmişten günümüze kadar var olan bütün devletlerin temel gayesi, üzerinde yaşadıkları topraklarda 
huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmektir. Huzur ve güvenin tesisinin sağlanması maksadıyla merkezi 
hükümet bütçelerinden her yıl önemli miktarlarda tutarlar harcanmaktadır. Bu harcama kalemlerine 
savunma harcamaları denmektedir. Savunma harcamalarına ayrılan tutarlar her geçen yıl katlanarak 
artmaktadır. Kamu harcamaları içerisinde önemli paya sahip olan savunma harcamaları, ulusal 
güvenliğin tesisi için vazgeçemez bir kalemdir. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra savunma 
harcamalarında dünya genelinde bir düşme eğilimi gerçekleşmiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika 
Birleşik Devletlerinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında düşen savunma harcamaları yeniden 
artmaya başlamıştır. Özelikle halen çatışmaların ve siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Ortadoğu’da 
savunma için GSYİH’dan ayrılan paylar yükselmiştir. Ülkemiz, bulunduğu konum itibariyle terör 
eylemlerinin devam ettiği ve siyasi istikrarsızlığın bulunduğu Ortadoğu Bölgesine yakınlığı itibariyle 
askeri harcamalarına önemli paylar ayırmaktadır. Türkiye gerek yurt içi, gerekse yurt dışından 
kaynaklı terör tehdidine karşı askeri, siyasi ve ekonomik olarak uzun yıllardır mücadele etmektedir. 
Bu durum kamu kaynaklarından önemli bir kısmının savunma için kullanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu çalışmanın amacı savunma harcamaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak 
dünya ülkelerinin ve Türkiye’nin askeri harcamalar için bütçelerinden ayırmış olduğu payların 
değerlendirmesini yapmaktır. 

Anahtar kelimeler: Savunma Harcamaları, Güvenlik, Dünya Ülkeleri, GSYİH, Bütçe. 

Analysis of Defense Spending They Do in The World and Turkey 

Abstract 

The main purpose of all states from past to present is to live a peaceful and safe life in the land they 
live on. Significant amounts are spent from the central government budgets every year in order to 
ensure peace and security. These expenditure items are called defense expenditures. The amount 
allocated to defense expenditures is increasing every year. Defense expenditures, which have an 
important share in public expenditures, are an indispensable item for the establishment of national 
security. After the end of the Cold War, there has been a worldwide declining trend in defense 
spending. After the terrorist attack in the United States on September 11, 2001, the declining 
defense spending started to increase again. Especially in the Middle East, where conflicts and 
political instability are still continuing, the shares allocated from GDP for defense have increased. Our 
country allocates important shares to its military spending due to its proximity to the Middle East 
Region, where terrorist acts continue and political instability is present. Turkey both domestic, as 
well as the threat of terrorism originating from abroad against the military, has been struggling for 
years as long as the political and economic. This situation made it obligatory to use a significant part 
of the public resources for defense. This study aims to general information about defense spending 
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by the world's countries and Turkey have allocated the budget for military spending which is to make 
an assessment of shares. 

Keywords: Defense Spending, Security, World Countries, GDP, Budget. 

 

1. GİRİŞ 

Dünya üzerindeki bütün devletler sürekli olarak birbirleri ile etkileşim ve iletişim içinde olmuşlardır. 
Zaman içerisinde aralarında çözülemeyen problemler oluşmuş, bunlar da genellikle silahlı bir 
mücadeleye dönüşmüştür. 1900’lü yılların başında yaşanan Birinci Dünya savaşı ve akabinde 
gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı dünyadaki bütün dengelerin değişmesine neden olmuştur. Bu 
savaşlar milyonlarca insanın yaşamını yitirmesinin yanında ülkelerin ekonomik olarak bir çıkmaza 
girmesine sebep olmuştur. Bu iki büyük savaşın tahribatları henüz bitmemişken başlayan Soğuk Savaş 
ve 2000’li yılların başında Amerika Birleşik Devletlerinde meydana gelen terör olayları sonrasında 
dünya yeniden bir kutuplaşmaya doğru gitmiştir. Bütün dünya ülkeleri oluşan bu ortamda 
vatandaşlarının güvenliklerini tesis edebilmek maksadıyla bütçelerinden savunma için önemli paylar 
ayırmışlardır. Devletin en önemli vazifelerinden biri de tam kamusal mal ve hizmetlerin üretimini 
gerçekleştirmektir. Tam kamusal mal ve hizmetler; sadece devlet eli ile üretilen ve faydasının tüm 
topluma aktarıldığı hizmetlerdir. Savunma harcamaları da devlet eli ile gerçekleştirildiği ve faydasının 
bütün yurttaşlara eşit olarak dağıtıldığı için tam kamusal mal ve hizmettir. Savunma harcamaları her 
vatandaşa eşit olarak sunulmakta ve vatandaşlar bu haklarından feragat edememektedir. Savunma 
harcamaları ülkenin egemenliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması ile içeriden ve dışarıdan 
gelen tehlikelerin bertaraf edilmesi için yapılması gereken mutlak bir harcamadır. Bu harcama 
kalemine tahsis edilen tutarlar günümüzde artarak devam etmektedir. Ancak savunma harcamalarına 
ayrılacak tutarlar ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. Ülkelerin algılamış oldukları tehditler, 
sınır komşularının yapmış oldukları askeri harcamaların boyutu, bulunduğu jeopolitik ya da 
jeostratejik konumu, siyasal rejim veya siyasal istikrarsızlıklar gibi nedenlerden dolayı bu kalemdeki 
tutarlar değişkenlik göstermektedir. Ülkemiz, çevresinde bulunan sınır komşuları ile kıyaslandığında 
bulunduğu coğrafyanın her geçen gün ateş çemberine dönmesi, gerek içeride gerekse dışarıda 
gerçekleşen terör saldırıları, bulunduğu kritik konum ve bölgede söz sahibi olma durumu gibi 
etkilerden dolayı savunma harcamalarına önemli paylar ayırmaktadır. Bu harcama kalemine ayrılan 
bütçenin boyutu genel olarak ülkenin diğer harcama kalemlerine tahsis ettiği tutarları da 
etkilemektedir. Çünkü savunma harcamasına çok fazla pay ayrılması demek, diğer kaynaklara daha az 
pay ayrılması anlamına gelmektedir. Bu durumda diğer mal ve hizmetlerden fedakârlık yapma 
durumu ortaya çıkmaktadır. Bazı ülkeler stratejileri ve içerisinde bulundukları durum itibariyle, 
savunma harcamasına daha fazla pay ayırabilmek için eğitim ve sağlık gibi önemli sosyal 
harcamalardan kısıtlamalar yapmaktadırlar. Bu sebeple savunma harcamaları ve bu kaleme tahsis 
edilen payların genel durumu ile ilgili konu geçmişten günümüze kadar sürekli gündemde olmuştur. 
Savunma harcamalarının ülkenin ekonomik durumuna etkisi üzerine yapılan birçok tartışmada farklı 
sonuçlar elde edilmiş ve görüş birliği sağlanamamıştır. 

Çalışma kapsamında öncelikle savunma harcaması hakkında genel bir bilgilendirme yapılacak 
akabinde dünya üzerinde bulunan büyük devletlerin ve ülkemizin bu harcama kalemine tahsis ettiği 
tutarlar üzerinde genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

2. SAVUNMA HARCAMALARI VE SAVUNMA HARCAMALARININ ÖZELLİKLERİ 

Dünyada genel olarak güç, toplumların birbirine karşı üstünlük kurması için her zaman belirleyici bir 
faktör olmuştur. İnsanoğlunun beraber toplu şekilde yaşam sürdürmeye başlaması ile birlikte bireysel 
gücün yerini toplumsal güç almıştır. Toplumun güvenliğinin sağlanması, ülkenin dış tehditlerden 
koruması ve hükümetin devamlılığı için savunma hizmeti bir devletin olmazsa olmaz görevi olmuştur 
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(Durgun ve Timur, 2017: 127). Çalışmanın bu bölümünde savunma harcamalarının tanımı, içeriği ve 
sınıflandırılması hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

2.1. Savunma Harcamasının Tanımı 

Bütün devletler belirledikleri hedefe ulaşmak için ellerindeki gücü sonuna kadar kullanmak isterler. 
Etkin ve caydırıcı bir askeri güce sahip olan ülke vatandaşlarının güvenliği sağlayabilmek için 
savunmaya daha fazla kaynak ayırmaktadır.  Bunun yanında savunma için kaynakların yeterli olduğu 
ve devletin sahip olduğu askeri gücün, kendi güvenliğinin tesisine yetmesi durumunda o ülke 
kaynaklarını diğer kamu alanlarına kaydırabilir. (Tüfekçi, 2004: 1-2). 

Savunma harcamaları için dar anlamda ve geniş anlamda iki çeşit tanım yapılmaktadır. Dar anlamda 
savunma harcamaları; savunma hizmetini ifa etmek maksadıyla görevlendirilen askeri ve sivil 
personele yapılan harcamaları ile savunmada kullanılmak üzere silah-araç-gereç ve donanımlarının 
üretilmesi veya satın alınması, bu malzemelerin bakım ve onarım giderlerini, inşaat ve imar 
faaliyetlerini ve araştırma geliştirme giderlerini kapsamaktadır. Geniş anlamda savunma harcamaları 
ise, savunma hizmetini yerine getiren polis, asker, gümrük görevlileri gibi benzeri güçlere, sivil 
savunmaya yapılan ödemeler, silah üretimi yapan firmalara yapılan ödemeler, zorunlu gıda 
malzemeleri ve hammaddelerin stoklanması faaliyetlerine yapılan ödemeler ve yabancı askeri 
faaliyetlerin icrası için gönderilen yardımlar olarak tanımlanmaktadır (Tüğen, 1988: 48). 

Ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerinin farklı olması nedeni ile savunma harcamalarının tam tanımını 
belirlemek çok zordur. Bunun en büyük nedenlerinin başında ülkelerin savunma harcamalarına 
ayırdıkları tutarlar ile ilgili verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilememesi gelmektedir. Bazı ülkeler 
stratejileri itibariyle bu bilgileri gizli tutulmaktadır. Savunma harcamasına ayrılan kaynağın 
gizlenmesinin nedenlerin birisi, ülkeler uzun vadede diğer ülkelere güvenmedikleri için savunmaya 
ayırdıkları payın ne kadar olduğunu ve hangi alanlarda kullanılacağının bilgisini gizli tutmak 
istemeleridir. Diğeri ise ülkeler, özellikle askeri teknoloji alanında çok gizli projeler için önemli 
tutarlarda yatırımlar yapmaktadırlar. Bu yatırımların tehdit olarak gördüğü ülkeler tarafından 
bilinmesini istememektedirler. Bundan dolayı savunma harcamalarını tam ve doğru olarak 
paylaşmazlar. Bu da savunma harcamalarının tespiti ile ilgili bilgi eksikliğe yol açmaktadır (Doruk, 
2008: 25). 

2.2. Savunma Harcamalarının Sınıflandırılması 

Dünya genelinde savunma harcamalarının hangi unsurları kapsadığı konusunda bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Savunma harcamaları denildiğinde neleri kapsadığı ve neyin kastedildiği 
sorusunun cevabı, uluslararası politikada tam olarak net değildir. Bu durumun birçok nedeni 
bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, her ülkenin silahlı gücü aynı kurumu yansıtmamaktadır. Bu 
silahlı güçlerin kendi içerisinde farklı rolleri bulunmaktadır. Fransa Jandarması bu duruma en güzel 
örnek olarak verilebilir. Ülkedeki polis ve ordunun görevi arasındaki ayrım Fransa’ da net değildir 
(Giray, 2004: 184). 

Her ülke savunma harcamalarının tanımını yapmakta serbesttir. Genellikle kendi arzu ve çıkarlarına 
bu tanımlamayı yapmaktadırlar (Brzoska, 1995: 48). Bu serbestlikten kaynaklı olarak savunma 
harcaması kavramının net bir tanımı yapılamamakta, bu durum uluslararası analiz ve 
karşılaştırmalarda çeşitli sorunlar doğurmaktadır. Bu karşılaştırmalar için, Birleşmiş Milletler (BM), 
NATO (North Atlantic Treaty Organization), IMF (International Monetary Fund) gibi uluslararası 
kuruluşların belirlediği standart tanımlamaların kullanılması daha doğru olacaktır. Üç kuruluş içinde, 
Birleşmiş Milletlerin yaptığı tanım en anlaşılır olanıdır. NATO’nun belirlediği tanım ise, öncelikle 
organizasyon içi hedeflere uygun olması amacıyla yapılmıştır. Daha sonrasında diğer veri setlerine 
temel olabilmesi açısından Stokholm Uluslar Arası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) gibi 
uluslararası kuruluşların verilerine uyumlu hale getirilmiştir (Brzoska, 1995: 46). 
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NATO kriterlerine göre savunma harcamalarının içeriği personel harcamaları, altyapı harcamaları, 
donanım harcamaları, Ar-Ge harcamaları ve operasyonel harcamalardan oluşmaktadır (NATO: 11). 
Amerika Birleşik Devletlerinin savunma harcamaları kapsamı da NATO’nun tanımı ile benzerlik 
göstermektedir. İçerik olarak, personel harcamaları, silah ve teçhizat alım harcamaları, Ar-Ge 
harcamaları, deniz aşırı organizasyonlara ve emeklilere yapılan ödemeler şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Türkiye'de ise savunma harcamaları, askeri ve sivil personele yapılan ödemeler, 
silah ve teçhizatın alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı, Ar-Ge harcamaları, stok ve malzeme, altyapı 
yatırımları şeklinde sınıflandırılmaktadır (Karahan, 2014: 30). 

2.3. Savunma Harcamalarının Düzeyinin Belirlenmesi 

Ülkeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda ideal seviyede askeri gücü ellerinde bulundururlar. Bu gücün 
düzeyini ülkenin ekonomisi, nüfusu, siyasi yapısı gibi birçok faktör belirler. Ülkelerin genel 
bütçelerinden savunmaya ayırdıkları pay bu faktörler doğrultusunda farlılıklar göstermektedir 
(Durgun ve Timur, 2017: 127). 

Savunma tam kamusal bir mal olma özelliği taşıdığından bu hizmetin devlet tarafından sağlanması 
daha uygundur. Her alanda olduğu gibi devletin de kaynakları sınırlıdır ve devlet elindeki bu 
kaynakları en verimli şekilde kullanmakla mükelleftir. Bu durum savunma harcamalarına ayrılacak pay 
üzerinde bir baskıya neden olmaktadır. Bu baskının minimuma indirilmesi için savunma 
harcamalarının düzeyinin en uygun ve doğru bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir (Altun, 2017: 274). 
Bütçe içerisinden kamu harcamalarına tahsis edilen kaynakların savunma harcamalarına aktarılması 
ülke ekonomisini pozitif ya da negatif yönde etkileyebilir. Bundan dolayı savunma harcamalarının 
meydana getirdiği pozitif dışsallıkları maksimize etmek,  üretken ekonomide oluşturduğu dışlama 
etkisini de minimize etmek için savunma bütçesi optimal bir düzey belirlenmelidir (Bekmez ve Destek, 
2015: 95). 

2.4. Savunma Harcamalarını Etkileyen Faktörler 

Savunma harcamalarına etki eden faktörlere bakıldığında en önemli etkinin güvenlik ihtiyacı olduğu 
görülmektedir. Lakin bu faktörler her ülke için değişkenlik göstermektedir. Çalışmanın bu kısmında 
savunma harcamalarını etkileyen faktörleri değerlendireceğiz. 

Ekonomik faktörler, ülkenin yapmış olduğu savunma harcamasının kalitesini ve miktarını belirleyen 
unsurlara ekonomik faktörler denmektedir. Ekonomik faktörler konusunda Treddenick’in Kanada’da 
yaptığı çalışmada, ülkenin savunma harcamalarına tahsis edilecek tutarın belirlenmesinde güvenlik 
ihtiyacından ziyade ekonomik faktörlerin önemli olduğunu belirtmiştir (Giray, 2004: 187). 

Gayri safi yurtiçi hâsıla etkisinden önce tanımlamakta fayda vardır. GSYİH ülke vatandaşlarının belirli 
bir zaman diliminde yurt içinde ya da dışında ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir 
(Dinler, 2002: 307). Savunma harcamaları direk olarak GSYİH’dan etkilenmektedir. Çünkü ayrılacak 
olan pay, GSYİH ile sınırlıdır. Ülkedeki genel üretim sayılarında bir azalma yaşanması savunma 
harcamalarını azaltırken toplam üretimdeki artışlar savunma harcamalarını arttırmaktadır (Asutay, 
2014: 9). 

Siyasi rejimin etkisi, ülkenin savunma harcamalarına etki etmektedir. Ülkedeki mevcut siyasi iktidarın 
tutum ve davranışları ya da komşu ülkelerdeki rejim değişiklikleri savunma harcamalarına ayrılacak 
tutarı etkilemektedir. Askeri rejim ile yönetilen ülkeler savunma harcamalarının artmasını 
desteklemektedirler. Ülkede sivil bir yönetim olsa bile askeri gücün mevcut yönetime ilgisi arttıkça, 
savunma harcamalarının bütçe içerisindeki payı artış göstermektedir (Looney, 1994: 63-64). 

Ülkelerin jeopolitik konumlarının tanımına bakarsak, siyasi politikalarla belirlenip, şekillendiren 
kavrama jeopolitik konum denmektedir (Ekici, 2017:21). Ülkenin bulunduğu mevcut coğrafi konumu, 
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mevcut doğal kaynakları, sahip olduğu kritik ulaşım yerleri gibi etkiler savunmaya duyulan ihtiyacı 
arttırmaktadır. Örneğin, Ortadoğu’da bulunan zengin yer altı kaynakları nedeniyle bu bölgede askeri 
harcamalar çok yapılmaktadır (Giray, 2004: 187). 

Askeri ittifaklara katılım etkisi, aynı coğrafyada bulunan ya da ortak bir düşmanı olan ülkeler saldırı 
ihtimalini zayıflatmak amacıyla aralarında işbirliği anlaşmaları yapmakta ve savunma ittifakları 
içerisinde bulunmaktadır. Oluşturulan bu ittifakın anlaşma yapan ülkelere birçok yararı 
bulunmaktadır.  Saldırının bertaraf edilmesi, caydırıcılık, silahlı gücü optimal kullanma, ortaya çıkan 
maliyeti paylaşma gibi önemli katkıları olmaktadır. Üye olan ülke kendi sahip olduğu kaynakları 
kullanarak ortaya çıkan maliyetten tasarruf edebilmektedir (Çam, 1985: 20). Bu durum ülkeleri ittifak 
kurmaya iten önemli etkenlerin başında gelmektedir. 

Bütçe etkisi, ülkenin ekonomisinin borçlu olması ya da düşük hacimli olması durumunda, bütün kamu 
harcamalarında kısıtlamaya gidilmektedir. Savunma harcaması da bir kamu harcaması olduğundan bu 
durumdan doğrudan etkilenmektedir. Bütçesi düşük olan ülkeler genel olarak daha az savunma 
harcaması yapmaktadırlar. Borcu yüksek olan ülkelerin biriken borçları ile birlikte bunların faizlerinin 
de işlemesi birçok harcama kaleminde tasarrufa gidilmesine neden olmaktadır (Özmen, 2001: 14). Bu 
durum askeri harcamalara tahsis edilen tutarların kısıtlanmasına neden olmaktadır. 

Komşu ülkelerin savunma harcamalarına ayırdıkları pay, etrafındaki ülkelerin de savunma 
harcamalarını doğrudan etkilemektedir. Komşu ülkelerden birisinin yaptığı hamle diğerinin 
harcamasını tetiklemektedir. Komşu ülkede yaşanan siyasal krizler ve ideolojik değişimler etrafındaki 
diğer ülkeleri savunma amaçlı silahlanmaya yöneltmektedir. Bu durum da savunma harcamalarında 
artışa neden olmaktadır (Asutay, 2014: 10). 

3. DÜNYADA SAVUNMA HARCAMALARI 

Savunma harcamaları konusunda sağlıklı veri toplamanın oldukça zor olduğu bilinmektedir. Savunma 
harcamaları genellikle gizli tutulmaya çalışılan harcama kalemlerinin başında gelmektedir. Çalısmanın 
bu kısmında North Atlantic Treaty Organization (NATO ) verilerine göre rapor oluşturan Stockholm 
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileri esas alınarak yorumlamalara yer verilmiştir. 
Bu veriler gerçeğe yakın ve güvenilir olduğundan tercih edilmektedir.  

2017 yılı içerisinde dünya genelinde 1.739 trilyon dolar savunma harcaması için kullanılmıştır. Yapılan 
bu harcamanın dünya genelindeki GSYİH’ya oranı % 2,2’tir. Ayrıca kişi başına 230 dolar savunma 
harcaması düşmektedir. 2016 yılına kıyasla 2017 yılında savunma harcaması % 1,1 oranında artmıştır 
(SIPRI, 2018: 6). 2018 yılında dünya genelinde bu harcama 1.800 trilyon dolar seviyesine çıkmıştır. 
Askeri harcamaların GSYİH oranı % 2,1’dir. Kişi başına 239 ABD dolar askeri harcama düşmektedir. 
2018 yılında yapılan harcama, 2017 yılına kıyasla % 2,6 oranında artmıştır. Dünyanın genel olarak her 
bölgesinde savunma harcamaları artarak devam etmektedir. (SIPRI, 2019: 8). Yayınlanan veriler 
ışığında değerlendirecek olursak, savunma harcamalarında düşüş olacağı neredeyse tamamen 
ortadan kalkmıştır. 

SIPRI 2018 raporuna göre baktığımızda en fazla savunma harcaması yapan ülkenin Amerika Birleşik 
Devletleri olduğunu görmekteyiz. ABD 2017 yılında yapmış oldukları savunma harcaması, 2018 yılında 
% 4,6 oranında artarak 649 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İkinci sırada en yüksek harcamayı Çin 
Hükümeti yapmaktadır. 2017 yılında yaptığı harcamaları % 5 oranında arttırarak 250 milyar dolara 
çıkartmıştır. Üçüncü sırada Ortadoğu’da bulunan zengin petrol rezervlerine sahip Suudi Arabistan 
gelmektedir. Suudi Arabistan 2018 yılında bir önceki yıla göre harcamalarını azaltsa da 67,6 milyar 
dolar bütçe ayırmıştır. Dördüncü sırada Hindistan yer almaktadır. Hindistan 2017 yılında yaptığı 
harcamayı %3,6 oranında arttırmış ve 66,5 milyar dolar seviyesine çıkartmıştır. Beşinci sırada 63,8 
milyar dolar ile Fransa, altıncı sırada 61,4 milyar dolar ile Rusya bulunmaktadır. SIPRI tarafından 
yayınlanan rapor genel olarak incelendiğinde, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin harcamalarında bir 
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düşüş eğilimi olduğu görülmektedir.  Avrupa ve Ortadoğu’da ise savunma harcamalarında bir artış 
gözlemlenmektedir. Dünya genelinde en fazla harcama gerçekleştiren ilk 5 ülkenin savunma 
harcamalarına ayırmış oldukları bütçe değerlendirildiğinde, bütün ülkelerin yapmış olduğu toplam 
savunma harcamalarının % 60’ını bu ülkeler gerçekleştirmektedir. Bu da savunmaya ne kadar yatırım 
yaparak önem verdiklerinin en büyük göstergesidir. 

 

Tablo 1: 2017 ve 2018 yılı en fazla savunma harcaması yapan ilk 5 ülke (milyar USD) 

ÜLKELER 2017 YILI 
HARCAMASI 

2018 YILI 
HARCAMASI 

DEĞİŞİM 

ABD 610 649  4,6 

ÇİN 228 250  5,0 

SUUDİ ARABİSTAN 69,4 67,6 -6,5 

HİNDİSTAN 63,9 66,5  3,1 

FRANSA 57,8 63,8 -1,4 

Kaynak: Yazan Tarafından SIPRI Verileri Esas Alınarak Oluşturulmuştur. 

4.TÜRKİYE’NİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU SAVUNMA HARCAMALARININ İNCELENMESİ 

Türkiye bölgesinde meydana gelen değişimlerden dolayı özelikle son yıllarda savunma harcamasına 
ayırdığı payda artışa gitmiştir. 2018 yılı SIPRI verilerine göre ülkemiz en fazla savunma harcaması 
yapan ülkeler sıralamasında 19 milyar dolarlık harcamasıyla 15. Sırada yer almaktadır. 2017 yılına 
kıyasla bu alanda önemli tutarda harcamasında artışa gittiği görülen ülkemiz savunma bütçesini 
yaklaşık % 24 oranında arttırmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında yüzdesel olarak en fazla 
savunma bütçesinde artışa giden ülke Türkiye olmuştur. 

Tablo-2. Türkiye’nin 2010-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği savunma harcamaları (milyar USD)  

Yıl Harcama Değişim Bütçe İçerisindeki 
Payı 

2010 17.939,37 %  9,71 % 2,4 

2011 17.304,88 % -3,54 % 2,4 

2012 17.958,24 %  3,78 % 2,0 

2013 18.662,57 %  3,92 % 2,0 

2014 17.772,17 % -4,77 % 1,9 

2015 15.880,93 % -10,64 % 1,9 

2016 17.853,98 %  12,42 % 2,1 

2017 17.824,01 % -0,17 % 2,1 
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2018 18.967,11 %  6,41 % 2,5 

Kaynak: SIRPI Veri Bankası Verileri Esas Alınarak Oluşturulmuştur. 

Tablo-2’de Türkiye’nin 2010-2018 yılları arasındaki savunma harcamalarına, bir önceki yıla göre 
savunma harcamalarında yaşanan değişim yüzdesine ve bütçe içerisindeki savunma harcamalarının 
oranına yer verilmiştir. Türkiye’nin son 9 yılda yapmış olduğu savunma harcamalarına baktığımızda 
özellikle 2016 ve 2018 yıllarında ciddi oranlarda artış olduğu görülmektedir. Yine de direkt yapılan 
harcama tutarlara bakılarak genel bir değerlendirme yapmamız kesinlikle doğru sonuçlar vermez. 
Yapılan harcamanın GSYİH içerisindeki payına bakarak yapılacak değerlendirmeler daha sağlıklı 
yorumlamamızı sağlayacaktır. Ülkemiz 2010 ve 2011 yıllarında bütçesinden savunma harcamasına 
ayırdığı paylar yüksek olsa da 2011 yılından sonra bir düşme eğilimine girmiştir. 2011 yılından 
başlayarak 2015 yılına kadar bütçe içerisindeki payında azalış olan savunma harcamaları, 2016 yılında 
özellikle sınır komşularında meydana gelen siyasi istikrarsızlıklar ve sınırlarını tehdit eden durumlar 
nedeniyle artışa geçmiştir. Zorunlu artışın en büyük nedenlerinin başında Irak ve Suriye’de patlak 
veren iç savaş ve göç dalgasıdır. Kendi ülke ve sınır güvenliğini korumakla mükellef olan ülkemiz, 2016 
yılından itibaren savunma harcamalarına ayırdığı payı arttırmıştır. Hali hazırda devam eden sınır ötesi 
harekâtlar ve Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerinden dolayı ülkemizin ilerleyen yıllarda da 
savunma harcamalarında azalma öngörülmemektedir. Yerli üretim konusunda da girişimlerini 
hızlandıran ülkemiz, üretmiş olduğu silah-araç-gereç ve teçhizatları uluslararası alanda pazarlayarak 
bu sektörden kendisine pay alma çabası içerisinde gayet emin adımlarlar yoluna devam etmektedir. 

SONUÇ 

Savunma harcamaları, ülkelerin gerek iç gerekse dış tehditlerden korumak ve güvenliği tesis etmek 
maksadıyla gerçekleştirdiği bir kamu harcamasıdır. Tam kamusal bir mal ve hizmet olan savunma 
hizmetine tahsis edilen tutarlar ülkeden ülkeye değişkenlik göstermekte ve bu tutarların tamamı 
bütçeden karşılanmaktadır. Devlet bütçesi içerisinde önemli paya sahip olan savunma harcamasının 
etkili ve verimli kullanılması esas alınarak ihtiyaçlar belirlenmeli ve bu doğrultuda harcamalar 
yapılmalıdır. Harcamanın optimal seviyede yapılması, hem ülke ekonomisini zora sokmaz hem de 
ihtiyaçlar tam ve eksiksiz karşılanmasına yardımcı olur.  

Soğuk Savaş dönemine kadar artarak devam eden askeri harcamalar, Soğuk Savaş sonrası azalma 
eğiliminde olsa da meydana gelen terör saldırıları ve bölgesel tehditler sonucu yeniden artma 
eğilimine girmiştir. Özellikle 11 Eylül sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir şekilde 
savunma harcamalarında artışa gitmiştir. Halen dünyada bu alanda açık ara tek başına lider konumda 
bulunmaktadır. 

Ülkemizde 1980 sonrasında artan terör olayları nedeniyle savunma harcamalarında ciddi oranlarda 
düşüşler çok fazla olmamıştır. Akabinde gelişen Arap Baharı ile bulunduğu coğrafyada birçok ülkede iç 
karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlıklar baş göstermiş, terör olaylarında artışlar meydana gelmiştir. Bunun 
yanı sıra ülkelerindeki mevcut durumdan dolayı göç etmek isteyenlerle de mücadele içerisinde olan 
ülkemiz, 2016 yılı sonrasında savunma harcamalarında önemli artışa gitmiştir. Halen sınır ötesi 
harekâtlarına devam ettiren ülkemizin savunma harcamaları konusunda kendisine önemli bir yol 
haritası çizmesi gerekmektedir.  Öncelikle yerli üretim konusundaki başarılarına yenilerini eklemek 
için çalışma içerisinde olmalı, bu üretim faaliyetlerini desteklemeli, savunma harcamalarına ayrılacak 
payı optimal seviyede tutmalı ve diğer kamu kaynaklarına etki etmeyecek şekilde dizayn etmelidir. 
Böylelikle hem bölge de istikrarı sağlamak adına taviz vermeyecek ve kendi güvenliğini daha etkin bir 
şekilde sağlayacaktır. 
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Özet 

Yakın zamanlarda ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ tarafından yapılan anketlerde en üst düzey 
çalışan sorununun iş güvencesizliği olduğu ortaya çıkmıştır. ‘İstihdamın sürekliliği ve istikrarı için 
algılanan bir tehdit’ olarak tanımlanan iş güvencesizliği, nicel ve nitel olmak üzere iki çeşittir. 
Duygusal zeka ise kendisinin ve başkalarının duygularını doğru bir şekilde değerlendirme, istenen 
durumu elde etmek için duyguları düzenleme ve beklenen performansı elde etmek için duyguları 
kullanma yeteneğidir.  

Literatür incelemesi sonucunda birçok çalışmada bir stres faktörü olan iş güvencesizliği ile duygusal 
zeka arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Duygusal zekadaki artış iş güvencesizliği 
algısında azalışlara neden olmaktadır. Pandemi döneminde yapılan bu araştırma kapsamında ise basit 
tesadüfi örnekleme yöntemiyle Türkiye’deki uçak bakım sektöründe çalışan 402 teknik personelden 
online anket yoluyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 25.0 ve Amos 21.0 
programlarından yararlanılmıştır. Yapılan Anova analizine göre duygusal zekanın yaş gruplarına 
(p=0,022) ve eğitim seviyesi gruplarına (p=0,002) göre anlamlı farklılık gösterdiği, iş güvencesizliği 
algısının ise eğitim seviyesi gruplarına göre (p=0,012) (p<0,05) anlamlılık düzeyine göre farklılık 
gösterdiği belirlenmiştir. Regresyon analizinde; β=0,205 ve p=0,000 olarak pozitif yönde zayıf düzeyde 
anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Model uyumu indekslerine bakıldığında modelin anlamlı olduğu ve 
ölçüm modelinde iş güvencesizliği algısı ile p=0,002 anlamlılıkta, CMIN/df=2,484; GFI=0,910; 
CFI=0,942; RMSEA=0,61 olarak mükemmel uyum gösterdiği belirlenmiştir. Literatüre aykırı olarak 
çıkan sonuçların nedenlerinin belirlenmesi için ikinci bir nitel çalışma yapılması uygun görülmüştür. 
Yarı yapılandırılmış mülakat formaları vasıtasıyla gönüllük esasına dayanarak belirlenen 12 teknik 
personelle 30 dk’lik mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Oluşan farklılığın nedenleri; nicel araştırma verileri 
ve mülakat sonuçları değerlendirilerek pandemi evreni için özelinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, İş Güvencesizliği Algısı, Uçak Bakım Sektörü, Stres Etkenleri, 
Pandemi Dönemi 

Abstract 

In the recent surveys conducted by the ‘Human Resources Management Association’, it has been 
revealed that the top level employee problem is job insecurity. Job insecurity, defined as "a 
perceived threat to the continuity and stability of employment", is of two types, quantitative and 
qualitative. Emotional intelligence is the ability to correctly evaluate the emotions of oneself and 
others, to regulate emotions to achieve the desired state, and to use emotions to achieve expected 
performance. 
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As a result of the literature review, a negative relationship was found between job insecurity, which 
is a stress factor, and emotional intelligence in many studies. The increase in emotional intelligence 
causes a decrease in the perception of job insecurity. The pandemic period covered by this study, a 
simple random sampling method with data through online surveys from 402 technical personnel in 
the aircraft maintenance sector in Turkiye was obtained. SPSS 25.0 and Amos 21.0 programs were 
used for data analysis. According to Anova analysis, emotional intelligence differs significantly 
according to age groups (p = 0.022) and education level groups (p = 0.002), and the perception of job 
insecurity according to education level groups (p = 0.012) (p <0.05) has been determined to differ. In 
regression analysis; A weakly significant positive correlation was determined as β= 0.205 and p = 
0.000. When the model fit indexes are examined, it is found that the model is significant and with the 
perception of job insecurity in the measurement model, CMIN / df = 2,484 with p = 0.002 
significance; GFI = 0.910; CFU = 0.942; RMSEA = 0.61 was determined to show a perfect fit. It was 
deemed appropriate to conduct a second qualitative study in order to determine the reasons for the 
results that were against the literature. 30-minute interviews were conducted with 12 technical 
personnel determined on a voluntary basis through semi-structured interview forms. The reasons for 
the difference occurred; The quantitative research data and interview results were evaluated and 
tried to explain in the name of pandemic universe. 

Keywords: Emotional Intelligence, Perception of Job Insecurity, Aircraft Maintenance Sector, Stress 
Factors, Pandemic Period 

 

1. Giriş 

İş güvencesizliği ontolojik olacak incelendiğinde, zaman çizelgelerinde kendisine her daim yer bulmuş 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Emek, iş, istihdam, üretim, insan hakları, hayat hakkı, 
çalışma güvencesi, iş hayatı, maliyet vb. birçok kavramla ilişkilendirilen ve türetilebilen iş 
güvencesizliği kavramı birçok disiplinin ortak inceleme konusu haline gelmiştir. Üretim yönetimi ve 
istihdam, ekonomi, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinde 
epistomolojik olarak yerini almıştır. Bu durum konunun derinlemesine araştırılması için yeterli bir 
sebeptir. 

2000’li yıllardaki kavramsal öneminden çok daha etkili bir hale gelen iş güvencesizliği kavramı, artık 
ülkelerin makro planlarında yer alan önemli bir sorun hale gelmiştir. Örneğin, yakın tarihte Avrupa 
Birliği’nin 2013 yılında yayımladığı bir politika belgesinde iş güvencesizliğini ‘temel psikolojik tehlike’ 
olarak tanımlamaktadır. Bunun nedenlerini de gelecekte yaşanması olası ekonomik sorunlar, 
küreselleşme ve artan rekabet olarak belirtmişlerdir (Schaufeli, 2016: 32). 

İşsizlik ile karşılaştırıldığında iş güvencesizliği ve etkileri çok daha az araştırılan bir konu olmuştur. 
Oysa iş güvencesizliği gelecek ile ilgili uzun süreli belirsizlik ve tehdit algısı içermesi bakımından 
işsizliğe kıyasla daha olumsuz sonuçlar doğurma riski taşımaktadır. İş güvencesizliği batı ülkelerinde 
de işsizliğe oranla daha az çalışılmış, ancak son otuz yılda belirli bir birikime ulaşmıştır (Selvi & Sümer, 
2018) 

İş güvencesizliğinin etkileri konusundaki ilk meta-analiz (Sverke, Hellgren, & Nasswall, 2002) adlı 
çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Meta-analiz bulguları, iş güvencesizliği algısının çalışanların fiziksel ve 
psikolojik sağlığını, işe ve örgüte yönelik tutumlarını ve çalıştıkları kurumları ile olan ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Özelikle pandemi süresinde yaşanan sosyolojik ve ekonomik 
durum göz önüne alınırsa, iş güvencesizliği sorununun bu dönemde de artış gösterdiği 
düşünülmektedir. 

Gardner (1983), duygusal zeka kavramını ‘çoklu zeka’ modelinde ilk defa ele almıştır. Bununla birlikte 
çoklu zeka çoğunlukla akademik bir bağlamda tartışılmış ve birçok gerçek dünyanın uygulamalarından 
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yoksun bırakılmıştır. Daha sonra, Bar-On ve arkadaşları tarafından 1980'lerin başında duygusal zekayı 
ölçmek için deneysel bir araç geliştirmek için yapılan çalışma ise, duygusal zekanın popülerliğinin 
dönüm noktası olarak da görülebilir ( Abdullah, Shamsuddin, & Yunus, 2012). 

Duygusal zeka kavramı, son on yıl içerisinde insan davranışları ve insan beyninin fonksiyonları 
üzerinde yapılan bilimsel araştırma verilerinin ışığında dünyada gittikçe artan bir ilgiyle kabul 
görmektedir. Duygusal zeka kavramını ortaya atan Salovey ve Mayer duygusal zekayı, ‘bireyin 
kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayırım yapma ve bu süreçten 
elde ettiği bilgiyi, düşünce ve davranışlarında kullanabilme yeteneğiyle ilgili olan sosyal zekanın bir alt 
formu’ olarak tanımlamaktadırlar (Mercan, Demirci, Özler, & Oyur, 2015). Özellikle stres ve iş 
yaşamına olan etkisi nedeniyle, stresli ve yüksek teknolojili içeren havacılık sektörü çalışanlarının 
duygusal zekaları, diğer olumsuz durumlara karşı belirli ölçüde koruma sağlayacağı düşünülmektedir. 

Duygusal zeka kavramı çalışma yaşamında incelendiği zaman, örgütlerde çalışan devir oranının 
azaltılması, dönüşümsel liderleri belirleme, yönetici koçluğunu kolaylaştırma, daha etkili çalışma 
ekipleri oluşturma, organizasyon kültürünü geliştirme, yaratıcılığı teşvik etme ve çalışanın örgütteki 
radikal değişimleri kabul etmesini geliştirme konusunda yardımcı olabilecek bir yapı olarak kabul 
edildiği görülmüştür (Carson, Carson, & Birkenmeier, 2000) 

Neuroscience alanında yapılan çalışmalarda (Gutierrez-Cobo, Cabello, & Berrocal, 2017) duygusal 
zeka veya duyguları algılama, kullanma, anlama ve düzenleme becerisi, performansa dayalı yetenek 
modellerini kullanırken ‘stresli durumlarda’ (yani duygusal olarak yüklü) bilişsel görevlerin 
performansında yardımcı görünmektedir. Bu noktada pandemi evrenince yüksek stres unsuru olan iş 
güvencesizliği ile çalışanların duygusal zekaları arasında nasıl bir bağlantı olacağı araştırılmaya değer 
görülmüştür. 

Gutierrez-Cobo gibi nueroscience araştırmacıları, performansa dayalı duygusal zeka becerisinin çoklu 
bilişsel görevlerde verimlilik ve doğru karar ile pozitif ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ek olarak, 
duygusal zekanın stresli durumlarda yararlı bir moderatör olduğu ve bilişsel kontrol eksikliğinin kilit 
rol oynadığı bu riskli davranışlar ve durumlar için koruyucu/önleyici bir faktör olduğunu 
gösterilmişlerdir (Gutierrez-Cobo, Cabello, & Berrocal, 2017).  

Bu çalışmanın amacı, pandemi evreninde havacılık sektöründe çalışan teknik personelin iş 
güvencesizliği algısı ile duygusal zekaları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve literatürdeki diğer çalışmalar 
ışığında bir stres etkeni olan iş güvencesizliği algısında duygusal zekanın rolünü ortaya koymaktır. 
Çalışma kapsamında literatürdeki diğer iş güvencesizliği-duygusal zeka çalışmaları incelenmiş ve 
pandemi evreninde yapılan bu araştırma ile farkları ortaya konularak değerlendirmeler yapılmıştır. 
 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İş Güvencesizliği 

Yakın zamanlarda ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ tarafından 2008-2011 yılları arasında yapılan 
anketlerde en üst düzey çalışan sorununun iş güvencesizliği olduğu ortaya çıkmıştır. Literatürdeki 
tanımları incelendiğinde ise, iş güvencesizliği ile ilgili birçok farklı tanım yapılmaktadır. ‘İstihdamın 
sürekliliği ve istikrarı için algılanan bir tehdit’ olarak Shoss tarafından tanımlanmıştır (Shoss, 
2017:1918). Bu bağlamda iş güvencesizliği kavramı iki tür olarak düşünülebilmektedir. Nicel iş 
güvencesizliği bir bütün olarak iş için algılanan tehditleri belirtirken, niteliksel iş güvencesizliği ise işin 
özelliklerine yönelik (çalışma koşullarının kötüye gitmesi, kariyer olanaklarının olmaması ve maaş 
gelişiminin azaltılması vb) algılanan tehditleri belirtmektedir (Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999, s. 
182). 

İş güvencesizliğinin genellikle makro düzeydeki faktörler (örneğin, ülkedeki işsizlik oranları veya 
örgütsel değişim/birleşmeler), bireysel işle ilgili faktörler (hizmet süresi, hizmet akdi gibi) ve kişilik 
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özellikleri (kontrol odağı olma, depresiflik gibi) sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tüm bu 
faktörlerin birleşimi, bu faktörlerin ya işin değer katan özelliklerini ya da işin kendisini kaybetme 
ihtimalinin ortaya çıkması ile sonuçlandığı ve çalışanın iş tehdidine karşı direnmek için kendisini 
güçsüz hissettiği durumlarda iş güvencesizliğinin subjektif deneyiminin ortaya çıktığını göstermektedir 
(Glambek, Matthiesen, Hetland, & Einarsen, 2014). 

Küresel nedenlerle işletme içi yeniden yapılanmada ise, çalışanlar erken emeklilik, değiştirilmiş 
hizmet akdi veya azaltılmış çalışma süreleri uygulamaya zorlandıklarında ise toplam iş için bir tehdit 
algılayabilirler. Yeniden yapılanma neticesinde, bir kişinin iş özerkliği, görev çeşitliliği ve yaptığı işin 
önemi azaltılarak iş güvencesizliği duyguları tetiklenebilir. Ek olarak, iş özelliklerine yönelik bir tehdit, 
daha önce belli bir iş pozisyonunda mevcut olan kaynaklara ulaşmakta engellenme olarak da 
algılanabilmektedir (Ugboro, 2003). 

İş güvencesizliğinin diğer fazlarına bakıldığında, aşağıdaki durumların iş güvencesizliğini tetiklediği 
düşünülmektedir (Roskies & Louis-Guerin, 1990); 

 Çalışanın Beklentilerinin Sonlandırılması 

 Erken Emeklilik Durumu 

 Mevkii Düşürme 

 Çalışma Koşullarında Kötüleşme 

İş güvencesizliğinin unsurları belirsizlik, çalışma koşullarının değişkenliğinden kaynaklanan tehdit 
algısı ve kaygı olup, nedenleri ise bireysel, örgütsel, ekonomik ve hukuki olarak sıralanabilir (Orçanlı, 
Bekmezci, & Firat, 2019). Günümüzün hızlı bilgi ve teknoloji değişimi ve küreselleşme ortamında 
işyerlerinin kapanması ve işten çıkartmaların artması dikkat çekmektedir. Bu durum da çalışanlar 
tarafından tehdit olarak algılanmaktadır. Çünkü birçok çalışan işini kaybetmekte, birçoğu da işsizlik 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda, iş güvencesizliği de 
artmaktadır. 

Farklı alanlarda yapılan iş güvencesizliği çalışmalarında birçok önemli sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlar; 
sağlık sorunları oluşması, iş tatmininde problemler, örgütsel bağlılıkta düşüş, işten ayrılma niyeti, 
işteki performans kayıpları vb. sayılabilir. Bazı ampirik çalışmalar incelendiğinde ise; iş 
güvencesizliğinin bulunulan işte kalma/devam etme niyeti ile ters orantılı olduğu görülmektedir. 

2.2. Duygusal Zeka 

İnsan oğlunun ilk yaratıldığı dönemlerde ve kadim mitolojide her zaman araştırılmış ve merak konusu 
olmuş iki kavram duygu ve zekadır. Ontolojik olarak tespiti yapılmış fakat ispatlanma süreci karmaşık 
bir hal almış olan bu kavramlar, öznel yapıları itibarı ile her dönemin bilim insanlarının merak ettiği ve 
araştırdığı birer fenomen olmuştur.  

Mayer ve Salovey duygusal zeka kavramına belki de en uygun yaklaşımı ifade etmişlerdir (Mayer & 
Salovey, 1997); doğru algılama, değerlendirme ve duyguları ifade etme becerisi; düşünceyi 
kolaylaştırırken duygulara erişme ve /veya üretme yeteneği; duygu ve duygusal bilgiyi anlama 
yeteneği; ve duygusal ve entelektüel büyümeyi teşvik etmek için duyguları düzenleme yeteneği. 

Duygularımızı yönetebilme ve onların bilgisi ile gücünden yararlanma becerisi olan duygusal zeka, 
bireylerin en büyük enerji ve motivasyon kaynağı ve başkalarını etkilemekte kullanabileceği en önemli 
araçtır. Kısaca duygusal zeka, duygularını tanımak, anlamak, kullanmak ve yönetmektir. 

Duygusal zeka yetenek modeli olarak da bilinen Mayer, Salovey, Caruso Modeli, anlayışı algılamaya 
ve duyguları yönetmeye ve bu bilgileri düşünmeyi kolaylaştırmak ve kararlarımızı yönlendirmek için 
kullanmaya odaklanır (Faltas, 2017). Bununla birlikte, duygusal zekanın, insanların yaşam tarzları ve 
kariyerlerinde işlevsellik ve başarı ile ilgili olarak o zamanlar dikkate alınmamış olan genel zekadan 
(IQ) ayrı, daha yüksek bir biliş biçimi olduğunu öngörmüşlerdir. 
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Goleman duygusal zeka için kritik olan beş bileşen olduğunu ileri sürmüştür (Goleman, 2000). Öz 
Farkındalık, Kendi Duygularını Düzenleme, Başkalarının Duygularını Anlama, Motivasyon, İlişki 
Yönetimi. 

Faltas’a göre duygusal zekanın çoklu önemi vardır. Duygusal zeka davranışlarımızı sürdürmekten, 
kararlar vermekten, çatışmaları çözmekten, kendimiz hakkında nasıl hissettiğimize, başkalarıyla nasıl 
iletişim kuracağımıza ve günlük stresi nasıl yönettiğimize, işyerinde nasıl çalıştığımıza kadar 
hayatımızın her alanına dokunur ve etkiler. Duygusal zeka kişisel ve mesleki gelişimimizin her yönünü 
etkileyerek hedeflerimize ilerlememize, olgunlaşmamıza ve ulaşmamıza yardımcı olmaktadır (Faltas, 
2017). 

Duygusal zeka düzeyleri gelişmiş çalışanların hizmet verdiği bir örgütte, çalışanlar kime, ne zaman, 
nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini çok iyi bilmektedirler. Duygusal zeka, insanların kendi 
duygularını ve başkalarının duygularını kontrol edebilme, bu duygulara ve dolayısıyla kendisi dahil 
diğer insanlara yön verebilme yetisidir. Öneminin anlaşılmasıyla üzerinde birçok araştırma yapılmış 
olan duygusal zekanın kullanımı, her yönüyle çalışanların performansını etkilemektedir (Doğan & 
Oğuzhan, 2015). 

2.3. İş Güvencesizliği ve Duygusal Zeka İlişkisi 

Literatürdeki çalışmalar incelendiği zaman duygusal zekanın iş hayatı ve çalışma ortamı ile ilgili stres 
üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Cox yaptığı araştırmalarda (Cox, 1985: 
1157) stres oluşumunun esas olarak stres kaynağının kendisinden ziyade bireyin stres kaynağı 
algısından kaynaklandığını ileri sürmüştür. İş güvencesizliği, bireyin öznel algısına ve iş ortamındaki 
değişikliklere dayanan bir duygudur (Mauno, Kinnunen, Makikangas, & Natti, 2007: 217). 

Duygu süreçleri teorisi açısından ele alındığında ise, iş güvencesizliği kronik bir stresör gibi davranır ve 
bireylerin duyguları yönetme ve anlama becerileri bu stresörün etkisini hafifletebilir (Ouyang, Sang, 
Li, & Peng, 2015: 149). Duygusal zekası yüksek olan bireyler, iş güvensizliğinin özünü duygular 
üzerinden anlayabilecek ve duygusal zekanın bu stres üzerinde ılımlaştırıcı bir etkisi olacaktır. Bunun 
nedeni, çalışanların iş güvensizliği algılarının bir sonucu olarak yaşadıkları duyguların farkında 
olmaları, duygularını daha iyi değerlendirebilmeleri ve kendi duygularını daha iyi yönetebilmeleridir 
(Makkar, 2016). 

Jordan, Ashkanasy ve Hartel tarafından önerilen bir teorik modelde duygusal zekayı, çalışanın iş 
güvencesizliğine karşı duygusal ve davranışsal tepkilerini öngören bir değişken olarak ele almaktadır. 
Bu modele göre, duygusal zeka düzeyi düşük çalışanların, duygusal zeka düzeyi yüksek çalışanlara 
oranla iş güvencesizliğinden kaynaklanan olumsuz duygulara karşı daha duyarlı oldukları 
varsayılmaktadır (Jordan, Ashkanasy, & Hartel, 2002). Yüksek duygusal zeka düzeyi çalışanların 
duygusal olarak iş güvencesizliği ile başa çıkabilmelerine yol açmakta ve iş güvencesizliğinin duygusal 
bağlılıkları üzerindeki etkisini hafifletebilmektedir. 

Duygusal zeka, iş güvencesizliği ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri örgütler bazında inceleyen 
‘Emotional intelligence, job insecurity and organizational commitment in organizations in Sweden’ 
adlı tez çalışmasında, Christopher Katungu, İsveç’teki özel ve resmi firmalarda çalışan katılımcılardan 
alınan veriler ile analizlerini yapmıştır ve sonuçlar duygusal zekanın ve iş güvencesinin negatif bir 
şekilde ilişkili olduğunu; duygusal zekanın, iş güvensizliği ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye de 
moderatörlük edemediğini göstermiştir (Katungu, 2018). 

Siu Yin Cheung, Yaping Gong ve Yia-Chi Huang’ın yaptığı araştırmada, duygusal zeka, iş güvencesizliği 
ve psikolojik baskı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmada duygusal zeka, iş güvencesizliği ve 
psikolojik baskı arasındaki ilişkileri anlatmak için iki model geliştirmişlerdir. Moderasyon modeli, 
duygusal zekanın, iş güvencesizliği ortaya çıktığında bu konu ile başa çıkmalarına yardımcı olarak 
psikolojik yükü azalttığını göstermektedir. Arabuluculuk modelinde ise, duygusal zekanın bireylerin 
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kaynakları korumalarını sağlayarak psikolojik baskıları azalttığını, böylece iş güvencesizliği 
deneyimlerini düşürdüğünü göstermektedir (Cheung, Gong, & Huang, 2016).  

Maria Palmcrantz’ın İsveç’te yaptığı yüksek lisans tezinde iş güvencesizliği ve duygusal zeka ilişkisini 
cinsiyet açısından ele almıştır. Araştırmacı, İsveçli bir örneklem grubunda çalışanlar arasında duygusal 
zeka ve iş güvensizliği ilişkisinde cinsiyet farklılıkları olup olmadığını araştırmaktadır. Amaç, duygusal 
zekanın iş güvencesizliğindeki cinsiyet farklılıklarını kontrol edip etmediğini ortaya koymaktır. 
Duygusal zeka ile iş güvensizliği değişkenleri arasında korelasyon analizi yapılmış ve sonuçta orta 
derecede, negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışma detaylıca incelendiğinde, duygusal zeka 
ve iş güvensizliğinin negatif korelasyon gösterdiği ve iş güvensizliğinin bir çevresel stres unsuru 
olduğu belirlenmiştir (Palmcrantz, 2018). 

Çin’de 2012 yılında hemşireler üzerine yapılan ‘Longitudinal Effects Of Job İnsecurity On Employee 
Outcomes: The Moderating Role Of Emotional İntelligence And The Leader-Member Exchange’ adlı 
çalışmada; duygusal zekanın iş güvencesizliği üzerindeki düzenleyici etkisine bakılmaya çalışılmıştır. 
Genel olarak, bulgular, çalışanların duygularıyla başa çıkma yeteneklerinin ve yöneticileriyle 
ilişkilerinin, iş güvenliği belirsiz olduğunda çalışanların çıkarlarını korumaya yarayan önemli bir kaynak 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da duygusal zeka ile iş güvencesizliği arasında doğrudan negatif ve 
anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (Cheng, Huang, Lee, & Ren, 2012). 

Çin’deki bilişim sektöründe yapılan bir çalışmada ise, örgütsel adalet, iş güvencesizliği ve duygusal 
zeka arasındaki ilişkiler incelenmiştir (Ouyang, Sang, Li, & Peng, 2015: 149). Duygusal zeka ile iş 
güvencesizliği arasında β=-0,24 p<0,95 anlamlılıkta negatif orta seviye bir ilişki tespit edilmiştir. Bu 
durum Kausto ve arkadaşlarının 2005 yılındaki çalışmasında ortaya konan (Kausto, Elo, Lipponen, & 
Elovainio, 2005) ‘düşük duygusal zekaya sahip kişiler, iş güvencesizliğinin etkilerini büyütürler ve bu 
nedenle bir güvensizlik ve stres durumuna girerler’ yaklaşımını doğrulamışlardır. 

2019 yılında duygusal zeka, iş güvencesizliği ve iş tatmini değişkenleri arasında ve finans uzmanları 
üzerine yapılan bir araştırmada (Gezerses & Dowlatkhan, 2019) duygusal zekanın iş güvencesizliği 
üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkisi olduğu belirlenmiştir. (YEM-PLS Smart 2 yazılımı ile 
Anlamlılık Faktörü: 5,997 ve β= - 0,438).  

Literatür taraması sonucu duygusal zeka seviyesi ile iş güvencesizliği algısı arasında bir ilişki olduğu ve 
bu ilişkinin tüm önemli araştırmalarda negatif yönlü olduğu görülmektedir. Alan yazından hareketle 
araştırma için aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

Temel Hipotez H1= Duygusal zekanın iş güvencesizliği algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

              H0= Duygusal Zekanın iş güvencesizliği algısı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

2.4. Havacılık Sektörü ve Pandemi Evreni 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden itibaren gittikçe yayılan ve pandemi halini 
alarak Dünya çağında büyük bir krize sebep olan yeni korona virüsün sebep olduğu COVID-19 salgını, 
toplumların sağlığını olduğu kadar iş dünyasını da derinden etkilemiştir. Bu salgından en çok etkilenen 
sektör şüphesiz havacılık sektörü olmuş, ülkelerin peş peşe getirdiği uçuş yasakları nedeniyle yüzdece 
havayolu on binlerce uçağını yere indirmek zorunda kalmıştır. 

Sivil havacılık tarihinde daha önce karşılaşılmamış bu kriz neticesinde şimdiden onarılması güç 
zararlar meydana gelmiştir. IATA’nın Şubat 2020 verilerine göre, sektörün zararı 113 milyar dolar 
seviyesinde iken bu rakam mart ayında 252 milyar dolar erişmiştir (Pearce, 2020). Salgının etkilerinin 
sona ermesi ayları ve belki de yılları bulacağı yönündeki öngörüler dikkate alındığında, sektörün karşı 
karşıya kalacağı zarar bu rakamın çok üzerinde olacaktır. Küresel sağlık krizi; taşımacılık, sınırlar arası 
hareketlilik ve tüketici davranışlarının önemli olduğu sektörlerde çok ciddi kayıplara neden olmuştur. 
Bu nedenle, havalimanı sektörü de krizden doğrudan etkilenmiştir. 
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Salgın nedeniyle havalimanlarının hava tarafı operasyonlarının neredeyse durma noktasına gelmesi 
havacılık gelirlerinin oluşumunu engellemektedir. Benzer nedenlerden dolayı havacılık harici gelirlerin 
de elde edilememesi havalimanı ve terminal işleticileri için büyük finansal sorunları gündeme 
getirmektedir. 2020 yılı ilk çeyrekte Asya-Pasifik Bölgesi havalimanları 5,6 milyar dolar, Avrupa 
Bölgesi 2,8 milyar dolar ve Kuzey Amerika Bölgesi 2,8 milyar dolar zarar etmiştir (Airports Council, 
2020a). Bununla birlikte, 2020 yılı ilk çeyrekte dünya geneli havalimanı gelirlerine yönelik beklenti 39 
milyar dolar iken %33 kayıp yaşanmış ve 26 milyar dolar seviyesinde gelir elde edilmiştir. Pandemi 
nedeniyle ilk çeyrekte yaşanan 13 milyar dolarlık kayıp Asya-Pasifik ve Avrupa Bölgesi’nin en büyük 
on havalimanının bir yıllık geliri kadardır. 2020 yılı için dünya geneli havalimanı sektörü gelir beklentisi 
172 milyar dolar iken COVID-19’nun olumsuz etkileri ile %45’lik sapma olacağı ve gelirlerin 76 milyar 
dolar seviyelerine gerileyeceği tahmin edilmektedir (ACI, 2020b) (Pearce, 2020). Bu kapsamda 
beklenen toplam zarar; Avrupa Bölgesi’nde 24,6 milyar dolar, Asya-Pasifik Bölgesi’nde 23,9 milyar 
dolar ve Kuzey ABD’de ise 16,9 milyar dolardır. Bu rakamlar salgının mevcut durumuna ilişkin 
tahminlere dayanmaktadır. Salgın sürecinin gidişatına göre tahminlerin de değişebileceği 
belirtilmektedir (Akça, 2020: 49). 

Türk sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren Türk tesciline kayıtlı uçakların yaklaşık %80’i yere 
inmiş durumdadır. Uçakların yerde durduğu her an havayolu işletmelerinin gelir kaybına uğradığı, 
ancak sabit işletme maliyetleri ve personel maliyetlerinin sürekli olarak artması sebebi ile havayolu 
işletmeler için kayıp dönemi olarak nitelendirilebilir (Macit & Macit, 2020: 112). Önemli bir büyüme 
gerçekleştiren havacılık sektörü bu krizle duraksama yaşamadan küçülme yaşayabilir. Pandemi 
döneminde çalışanlar için kısa çalışmaya veya ücretsiz izin uygulamalarına geçilmiştir.  Bu durumda 
istihdama ve çalışanların iş güvencesizliği algılarına yansımaktadır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırma evreni Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde çalışan uçak bakım 
personelinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki tüm tarifeli havayolu şirketleri, devlet 
şirketleri, özel şirketler, charter şirketleri ve bakım merkezlerindeki personeldir. Araştırma verileri 15 
Nisan 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında kolayda örnekleme metodu ile ve UTED (Uçak 
Teknisyenleri Derneği) aracılığı ile ulaşılan 402 kişiden online olarak elde edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Modeli ve Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmanın temel modeli aşağıda belirtilmiştir. 

                                      PANDEMİ EVRENİ 
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Literatür incelendiği zaman araştırmalarda kullanılan birçok duygusal zeka ölçeği olduğu görülecektir. 
Bu araştırmada duygusal zekanın ölçülmesi amacıyla Wong ve Law’un (Wong & Law, 2002) 16 
sorudan oluşan duygusal zeka ölçeği WLEIS tercih edilmiştir. Wong ve Law duygusal zeka ölçeği, 
Davies, Stankov ve Roberts (Davies, Stankov, & Roberts, 1998) tarafından, Salovey ve Mayer’in 
duygusal zeka modeli temel alınarak, duygusal zekanın dört boyutunu ölçmek üzere geliştirilmiştir. Bu 
boyutlar; ‘kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguları 
kullanma, duyguları düzenleme’ olarak belirlenmiştir. Cevaplar Beşli Likert ölçeğidir (1= Hiçbir 
Zaman, 2= Nadiren, 3= Bazen, 4= Genellikle, 5= Her Zaman).  Araştırmada kullanmak amacıyla, Wong 
tarafından gönderilen metin (Uslu, 2019) tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve 
güvenilirlik testleri yapılmıştır ve dünyada pek çok bilimsel çalışmada kullanılmıştır. WLEIS, bir kişilik 
ölçeği değil, bir yetenek ölçeğidir ve kişilik boyutlarından bağımsızdır. Sadece duygusal zeka üzerine 
odaklanan 16 maddeden oluşmaktadır ve bireylerin kişilikleri ya da hayat akışıyla ilgili soruları 
içermemektedir. 

İş güvencesizliği algısı ölçeği ise, Ashford, Lee ve Bobko (Ashford, Lee, & Bobko, 1989); De Witte (De 
Witte & Naswall, 2003); Hellgren, Sverke ve Isaksson (Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999) tarafından 
algılanan iş güvencesizliğini ölçmek amacı ile tasarlanmış olup Şeker (Şeker, 2011) tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Dede (Dede, 2017) tarafından öğretmenler üzerinde uygulanmıştır. Ölçek, iş 
güvencesizliği algısını ölçen 5’li likert tipi bir ölçektir (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= 
Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum). Ölçek 9 maddeden oluşmaktadır. 

Derinlemesine analiz kısmında ise nitel bir yöntem olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 
kullanılmıştır. Nicel çalışmadaki yaş ölçeğine göre her yaş aralığından en az 2 teknik personel olmak 
üzere toplam 12 personelle görüşülmüştür. Sorular nicel yöntemde kullanılan ölçeklerden ve 
konuların tanım ve içeriklerinden oluşturulmuştur. Her bir mülakat yaklaşık 30 dakika ile 
sınırlandırılmıştır. Mülakatlar, önceden randevu alınarak belirlenmiş tarih ve zamanda iş yerlerinde ve 
bazıları ile de derneklerinde kişiler ziyaret edilerek yapılmıştır. Çalışanlara duygusal zeka düzeylerini 
ve iş güvencesizliği algılarını belirleme yönünde basitten zor ve karmaşıklığa doğru sıralanmış 11 adet 
yarı yapılandırılmış ve ölçeklerden türetilmiş soru yöneltilmiş ve karşılıklı soru cevap tekniği ile de 
görüşme notları tutulmuştur. Ayrıca yarı yapılandırılmış soru formunun doldurulması sırasında 
araştırmacıların derinlemesine analiz yapmasına olanak sağlayan yazılı notlar da tutulmuş ve 
analizlerde dikkate alınmıştır.  

3.3. Verilerin Analizi 

Verilerin nicel bölüm analizinde SPSS-25 ve Amos-21 paket programları kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde iş güvencesizliği algısı ölçeğinde nicel iş güvencesizliğini ölçen 5.madde faktör yükünün 
düşük kalması nedeniyle analizden çıkartılmıştır. Normallik testleri sonucunda (Saruhan & Özdemirci, 
2016) farklılık testlerine (Anova) geçilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve 
hipotez testlerine geçilmiştir. Hipotez testleri sonucunda elde edilen verileri derinlemesine analiz 
etmek için yarı yapılandırılmış mülakat formlarında elde edilen veriler ise fenomenolojik bir metod 
kullanılarak rakamsal olarak belirli fakat derinden ilişki kurulamadığı kavramlar üzerinden tanım ve 
içerik analizlerine tabi tutulmuştur. 

4. Araştırmanın Bulguları 

4.1. Nicel Araştırma Bulguları 

Araştırmanın birinci bölümünü oluşturan nicel sonuçlar için Spss-25 paket programı ve Amos-21 
programı kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda verilerin demografik olarak dağılımı ve istatistiki analiz 
sonuçları yaş, tecrübe, cinsiyet ve eğitim seviyeleri gruplarına göre analizi verilmiştir. En yüksek 
standart sapma yaş grubunda 1,064 ve en düşük standart sapma ise eğitim seviyesi gruplarında 0,311 
görülmüştür. 
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       Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgilerinin İstatistiki Analizi 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada erkek katılımcı oranı %96,3 (n=387) ve kadın katılımcı oranı %3,7 (n=15) ve 
katılımcılardan lisans mezunu olanların oranı %91,8 (n=369), yüksek lisans mezunu olanlar %7,5 
(n=30) ve doktora mezunu olanlar ise %0,7 (n=3) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çalışma 
sürelerine göre dağılımı ise 0-9 yıl tecrübeli çalışan oranı %44,8 (n=180), 10-19 yıl arası tecrübe sahibi 
çalışanlar %32,1 (n=129), 20-29 yıl arası tecrübeye sahip çalışanlar %16,4 (n=66) ve 30 yıl üzeri çalışan 
katılımcı sayısı ise %6,7 (n=27) olarak görülmektedir. Katılımcıların yaş grupları arasındaki dağılım 
incelendiğinde 20-29 yaş arası katılımcı sayısı %29,6 (n=119), 30-39 yaş arası %37,3 (n=150), 40-49 
yaş arası katılımcı %21,4 (n=86), 59-59 yaş arası %8 (n=32) ve 60 yaş üzeri katılımcı ise %3,7 
(n=15)’dir. 

                   Tablo 2. Katılımcıların Demografik Değişkenlerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler 

 

Yaş 

    
20-29 
ARASI 

30-39 
ARASI 

40-49 
ARASI 

50-59 
ARASI 

60 VE 
ÜZERİ 

Tecrübe 

0-9 YIL 116 63 1 0 0 

10-19 YIL 3 84 42 0 0 

20-29 YIL 0 3 41 20 2 

30 VE ÜZERİ 0 0 2 12 13 

Cinsiyet 
KADIN 9 3 2 1 0 

ERKEK 110 147 84 31 15 

Eğitim Seviyesi 

LISANS 112 140 75 29 13 

MASTER 7 9 11 1 2 

DOKTORA 0 1 0 2 0 

     n: 402 

                  Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Ölçeklerinin Çarpıklık/Basıklık Analizi 

Değişkenler Çarpıklık Basıklık 

Duygusal Zeka -0,484 1,745 

İş Güvencesizliği Algısı -0,299 -0,25 

 

Araştırmada hangi testlerin uygulanacağını belirlemek için çarpıklık basıklık değerleri incelenmiştir. 
Tablo incelendiği zaman bağımlı ve bağımsız değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri -3 ve +3 
arasında olup araştırmanın verilerinin analizlerinde parametrik testlerin kullanılabilir olduğu 
görülmüştür. 

VERİLER YAŞ TECRÜBE CİNSİYET EĞİTİM SEVİYESİ 

Toplam Sayı 402 402 402 402 

Ortalamalar 2,19 1,85 1,96 1,09 

Standart Sapma 1,064 0,928 0,190 0,311 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 4 2 3 
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                     Tablo 4. Araştırma Değişkenlerinin Yaş Grupları İçin Anova Testi 

İş 
Güvencesizliği 

Algısı 

YAŞ 
Gruplar 

Arası 
1,991 4 0,498 0,832 0,505 

Gruplar İçi 237,431 397 0,598 
  

Toplam 239,422 401 
   

Duygusal Zeka 

YAŞ 
Gruplar 

Arası 
2,918 4 0,729 2,896 0,022* 

Gruplar İçi 100,017 397 0,252 
  

Toplam 102,935 401 
   

    P=0,95 Anlamlılık Düzeyinde 

 

Örneklemdeki yaş gruplarının araştırma değişkenleri arasında herhangi, bir farklılık gösterip 
göstermediğini anlamak için yapılan Anova testi incelendiğinde, yaş gruplarının duygusal zeka 
(F=2,896 ve p=0,022) değişkeni özelinde anlamlı olarak farklılık gösterdiği görülmüştür. Yaş grupları iş 
güvencesizliği algısı değişkeni özelinde anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Bu anlamlı farkın hangi 
gruplar arasında olduğunu ve yönünü belirlemek için Scheffe ve Bonferroni Post-Hoc testleri 
uygulanmış ve 30-39 yaş arası katılımcıların duygusal zeka düzeyi 40-49 yaş arası katılımcılara göre 
0,19 daha yüksek olduğu p=0,046 anlamlılık düzeyinde belirlenmiştir. 

 

                                          Tablo 5. Duygusal Zeka Değişkeninin Post-Hoc Testi 

Değişken Test Gruplar 
Ortalama 

Değişimler 
(I-J) 

Std. Hata P 

Duygusal 
Zeka 

Scheffe 
Bonferroni 

30-39 
ARASI 

20-29 
ARASI 

0,09015 0,06162 1,000 

40-49 
ARASI 

0,19336* 0,06789 0,046 

50-59 
ARASI 

0,24577 0,09774 0,123 

60 VE 
ÜZERİ 

0,06739 0,13592 1,000 

    P=0,95 Anlamlılık Düzeyinde, Yaş Grupları Üzerine 
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 Tablo 6. Araştırma Değişkenlerinin Eğitim Seviyelerine Göre POST- HOC Analizi 

Değişken Test Eğitim Seviyesi 
Ortalama 
Farkları 

 (I-J) 

Std. 
Hata 

P 

İş 
Güvencesizliği  

Algısı 

LSD 
Sheffer 

LISANS 
MASTER ,36736* 0,14588 0,012 

DOKTORA 0,21921 0,44542 0,623 

Duygusal 
 Zeka 

LSD 
Sheffer 

LISANS 
MASTER -0,14556 0,09496 0,126 

DOKTORA ,91069* 0,28995 0,002 

MASTER 
LISANS 0,14556 0,09496 0,126 

DOKTORA 1,05625* 0,30287 0,001 

   P=0,95 Anlamlılık Düzeyinde 

İş güvencesizliği algısı ve duygusal zeka değişkenlerinin katılımcıların eğitim sevilerine göre herhangi 
bir anlamlı farklılık gösterip göstermediğini anlamak için Anova LCD ve Sheffer testleri uygulanmıştır. 
Bu testler sonucunda Lisan mezunu katılımcıların iş güvencesizliği algıları yüksek lisans mezunu 
katılımcılara göre p=0,012 anlamlılıkta 0,36 düzeyinde daha yüksek çıktığı görülmüştür. Duygusal zeka 
özelinde ise lisans ve doktora mezunları arasında p=0,002 anlamlılıkta 0,91 düzeyinde anlamlı bir fark 
belirlenmiştir. Aynı zamanda yüksek lisan ve doktora mezunları arasında da p=0,001 anlamlılıkta 1,05 
düzeyinde bir fark belirlenmiştir. 

                 Tablo 7. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi 

Araştırma Değişkenleri Pearson 
İş Güvencesizliği 

Algısı 
Duygusal Zeka 

İş Güvencesizliği Algısı r 1 
 

Duygusal Zeka r ,205** 1 

                  n=402 

Yapılan pearson korelasyon analizine göre duygusal zeka ve iş güvencesizliği algısı arasında pozitif 
yönde zayıf düzeyde (r=0,205) anlamlı bir ilişki (p<0,001) bulunmuştur. 

                                Tablo 8. Değişkenlerin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Analizi  
Yukarıdaki tabloda araştırmada kullanılan değişkenlerin alt boyutları arasındaki korelasyon analizleri 

Değişkenler Nicel İGA 
Nitel 
İGA 

KDD BDD DK DD 

Nicel İGA 1           

Nitel İGA ,276** 1         

KDD 0,075 0,019 1       

BDD 0,092 0,076 ,498** 1     

DK ,179** ,200** ,453** ,392** 1   

DD ,214** ,120* ,420** ,370** ,522** 1 

**. Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-tailed) * Korelasyon 0.05 seviyesinde 
anlamlı (2 tailed). 
KDD: Kendi Duygularını Değerlendirme                 DK: Duyguları Kullanma 
BDD: Başkalarının Duygularını Değerlendirme     DD: Duyguları Düzenleme 
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verilmiştir. Duygusal zekanın duyguları kullanma ve duyguları düzenleme boyutları ile nicel iş 
güvencesizliği algısı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde Duyguları 
kullanma ve duyguları düzenleme boyutlarının nitel iş güvencesizliği algısı ile de pozitif yönde anlamlı 
bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hipotez Testleri 

Araştırma kapsamındaki hipotezimizi test etmek için basit ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. 
Basit regresyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkiyi y=ax+b şeklinde doğrusal bir ifade halinde 
sunar. Böylece x’te yani bağımsız değişkende meydana gelebilecek herhangi bir değişimin y’ye yani 
bağımlı değişkene nasıl yansıyacağı ortaya konur (Saruhan & Özdemirci, 2016). 

Tablo 9. Regresyon Analizi Sonucu 

Model R R2 Düzeltilmiş 
R2 

Standart 
Hata 

1 ,205a 0,042 0,040 0,75724 

            Bağımlı Değişken İş Güvencesizliği Algısı 

Tabloya göre iki değişken arasındaki regresyon oranı 0,205’tir ve çalışanları duygusal zeka düzeyleri, 
çalışanların iş güvencesizliği algılarının %4,2’ini açıklamaktadır. İki değişken arasında ortaya çıkan ilişki 
istatistiki olarak anlamlıdır (p=0,000<0,05). Buna göre duygusal zeka ve iş güvencesizliği algısı 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ve H1 hipotezi kabul, H0 hipotezi red edilmiştir. 
Matematiksel model ise aşağıdaki gibidir; 

               

                  İş Güvencesizliği Algısı= 2,343 + 0,313*Duygusal Zeka 
 

        Tablo 10. Regresyon Analizi Sonucu (Anova) 

Model 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş Katsayılar T p 

B Std. Hata Beta 

1 
(Sabit) 2,343 0,293   7,989 0,000 

Duygusal 
Zeka 

0,313 0,075 0,205 4,188 0,000 

            Bağımlı Değişken: İş Güvencesizliği Algısı  R2=0,042  F=17,540  p=0 

Duygusal zeka boyutları ile iş güvencesizliği algısı boyutları arasında yapılan çoklu regresyon 
analizinde ise, duygusal zekanın duyguları kullanma boyutunun nitel iş güvencesizliği algısı üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve duygusal zekanın duyguları değerlendirme boyutunun ise nicel iş 
güvencesizliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 11. Değişkenlerin Boyutları Arasındaki Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar 
t p 

Beta Std. Hata Beta 

1 

(Sabit) 2,299 0,386   5,962 0,000 

K.D.D -0,049 0,090 -0,030 -0,546 0,585 

B.D.D 0,269 0,047 0,274 5,754 0,000 

D.K 0,121 0,091 0,077 1,323 0,187 

D.D 0,168 0,081 0,120 2,088 0,037 

a. Bağımlı Değişken: Nicel İş Güvencesizliği Algısı   R2=0,107    F=11,839 

2 
 
 
 
 

(Sabit) 1,759 0,366   4,809 0,000 

K.D.D -0,162 0,085 -0,105 -1,895 0,059 

B.D.D 0,126 0,044 0,137 2,849 0,005 

D.K 0,331 0,087 0,226 3,825 0,000 

D.D 0,108 0,076 0,082 1,411 0,159 

a. Bağımlı Değişken: Nitel İş Güvencesizliği Algısı    R2=0,082    F=8,840 

 

Duygusal Zekanın boyutları ile iş güvencesizliği algısı değişkeninin boyutlarının çoklu regresyon 
analizine göre, duygusal zekanın başkalarının duygularını kullanma ve duyguları düzenleme 
boyutlarının nicel iş güvencesizliği algısı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi vardır. 
Başkalarının duygularını değerlendirme ve duyguları kullanma boyutlarının ise nitel iş güvencesizliği 
algısı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. 

 

 

              β =0,274 

       

            β =0,120       

       

                 β =0,226 

      β =0,137     

Figür 2. Araştırma Değişkenlerinin Boyutları Arasındaki İlişkiler 

Amos-23 programında yapısal eşitlik modeli kullanılarak değişkenlerin ilişkileri model olarak test 
edilmiştir. Bu doğrultuda model uyum indeksleri; 

 

Ana model için uyum indeksleri, Duygusal Zeka – İş Güvencesizliği Algısı  

Kendi Duygularını 
Değerlendirme 

Başkalarının Duygularını 
Değerlendirme 

Duyguları Kullanma 

Duyguları Düzenleme 

NİCEL İGA 

NİTEL İGA 
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CMIN/df=2,484; GFI=0,910; CFI=0,942; RMSEA=0,61 p<0,002 anlamlılıkta 

Nitel iş güvencesizliği algısı için yapısal modelde uyum indeksleri 

CMIN=420,229  df=156   CMIN/df=2,694  GFI=0,903  CFI=0,930  RMSEA=0,65   SRMR=  0 ,0657 

Nicel iş güvencesizliği algısı için yapısal modelde uyum indeksleri 

CMIN=522,563  df=233   CMIN/df=2,243  GFI=0,902  CFI=0,940  RMSEA=0,56   SRMR=  0,0620 

Duygusal zeka ve iş güvencesizliği algısı ilişkisine ait modelinin uyum indeksleri incelendiği zaman 
yukarıda görüldüğü üzere yapılan kovaryans düzeltmeleri ile model mükemmel uyuma ulaşmıştır. 

4.2. Nitel Araştırma Bulguları 

Nicel araştırma bulgularında ulaşılan sonuca göre duygusal zekadaki artış iş güvencesizliği algısında da 
bir artışa neden olmaktadır. Literatüre tamamen aykırı olan bu durumun nedenini anlamak için 
derinlemesine bir analiz yapılması gerekli görülmüştür. 4 ayrı yaş grubundan 12 katılımcı ile yapılan 
yarı yapılandırılmış mülakatlar ile bu sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Nicel araştırma soruları ve 
literatürden türetilen 11 adet mülakat sorusu katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile sorulmuştur. 
 
Elde edilen veriler içerik ve tanım analizlerine tabi tutulduktan sonra genellemeler belirlenip 
aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur. 
 

 

İşten Çıkarılması Duygusu/Duyguları Anlama Katılımcıların tamamı bu konuda açık ve net 
olarak işten çıkarılabileceklerini hissettiklerini ve 
bu konuda korkuya kapıldıklarını belirtmişlerdir. 
Bu durumun genel işten çıkarılma hissi ile 
karıştırılmaması gerektiğini belirterek, çoğu 
katılımcı ilk defa bu kadar net işsizlik durumu ile 
karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. 

İşin Geleceği Duygusu Özellikle havacılık sektörünü vuran bu pandemi 
durumunu çok iyi algılayan katılımcılar, işlerinin 
geleceği ile olarak kısa vadede düzelme 
olmayacağını düşünmekte ve bu da katılımcıları 
işlerinin geleceği ile ilgili olumsuz düşüncelere 
sevk etmektedir. Tüm katılımcılar reel veriler 
üzerinden havacılık sektörünün kayıplarını 
belirtip, karamsar bir gelecek hissi sunmuşlardır. 

Çevredeki İnsanların Durumu Katılımcılar özellikle çevrelerinde olup bitenlere 
ve işlerini kaybeden, işlerinden uzaklaştırılan 
kişileri çok iyi analiz etmektedir. Bu durum 
onların duygularını çok iyi anlama ve empati 
yapabilmelerine neden olmaktadır. Reel olarak 
yaşanan işten uzaklaşmaları daha iyi hisseden 
katılımcılar daha yüksek endişeye kapılmaktadır. 

Çevredeki İnsanların Duyguları Çevresindeki insanların sektör bağımsız olarak 
yaşadıklarını daha iyi analiz eden katılımcıların 
bu durumun kendi başlarına gelebileceği 
gerçeğini de daha iyi anladıkları görülmüştür. Bu 
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durumda duygusal zekası daha yüksek olanların 
bu empatiyi daha iyi kurdukları ve realite olan 
bu işten uzaklaştırmanın da kendilerine 
olabileceğini daha iyi algıladıkları tespit 
edilmiştir. 

Kişisel Motivasyon ve Teşvik Katılımcıların motivasyon durumları karışıklık 
göstermektedir. Havacılıkta teknik personelin 
zor bulunan ve uzmanlık gerektiren bir iş kolu 
olduğunun farkında olmakla beraber, 
pandeminin özellikle havacılık sektörünü 
vurması çalışanların kendilerini işleri ile teşvik 
etmelerini azalttığını belirtmişlerdir. 

Çalışan Kuruma Karşı Hissiyat Katılımcıların çalıştıkları kuruma olan inanç ve 
duyguları olumlu düzeydedir. Kurumlarının 
kendilerini son ana kadar işten çıkarmayacağını 
düşünmektedirler. Kuruma karşı olan bu 
hissiyatları onların iş güvencesizliği algılarında 
rahat etmelerini sağlayan tek husustur. 

Duygu Kontrolü/Olumlu Bakma Pandeminin olumsuz etkilerine karşı duygu 
kontrolü ve geleceğe olumlu bakma durumları 
karışıktır. Duygularının daha kontrolü olduğunu 
ve zor günlere hazırlıklı olduğunu belirten 
katılımcıların daha açık ve net olarak 
kurumlarının artık kendilerine ihtiyacı 
kalamayabileceğini düşünmektedir. 

Pandemi-Normal Dönem Karşılaştırılması ve 
Duygu Yükü 

Katılımcılar pandemi dönemi özelinde yüksek 
duygu yoğunluğu yaşadıklarında hemfikirdir. 
Duygularını özelikle çevrelerindeki insanları 
görerek daha iyi analiz edebilmiştirler. Pandemi 
dönemi iş güvencesizliği algıları hiç olmadığı 
kadar yüksek bir düzeye çıkmıştır.  

 

5. Sonuç ve Tartışma  

H1: Duygusal zekanın iş güvencesizliği algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul) 
H0: Duygusal zekanın iş güvencesizliği algısı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. (Red) 
 
Günümüz işletmeleri ve çalışanları için son derece önemli olan iki fenomen duygusal zeka ve iş 
güvencesizliği algısı arasındaki ilişkiyi pandemi döneminde incelemek amacıyla yapılan bu 
araştırmada, literatüre ve daha önce yapılmış çalışmalara aykırı olarak farklı bir takım sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
 
Duygusal zeka ve iş güvencesizliği algısı arasındaki regresyon analizinde düşük düzeyde zayıf pozitif 
bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların duygusal zeka seviyesindeki artış iş güvencesizliği algısında da 
artışa neden olmaktadır. Nicel olarak yapılan anket çalışmaları verileri çözümlendiği zaman duygusal 
zeka ile iş güvencesizliği arasında 0,205’lik bir β katsayısı ile anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 
belirlenmiştir. Normal dönemlerde ve faklı sektörlerde yapılan araştırmalarda ise duygusal zekadaki 
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artışın iş güvencesizliğinde azalmaya veya duygusal zekanın moderatör olarak iş güvencesizliği algısını 
düşürdüğüne yönelik sonuçlar bulunmuştur.  
 
Regresyon analizleri sonucunda duygusal zekanın iki boyutu özelinde duyguları kullanmanın nitel iş 
güvencesizliği algısı ve duyguları düzenlemenin nicel iş güvencesizliği algısı üzerinde anlamlı ve pozitif 
yönlü bir etkisi olduğu saptanmıştır. Bu durum pandemi döneminde duygularını daha iyi 
değerlendiren çalışanların ve daha yüksek duygu kullanımı olan çalışanların iş güvencesizliği algısını 
da o oranda daha fazla hissettiklerini düşündürmektedir. 
 
Bu durumun nedenlerini anlayabilmek için derinlemesine analiz yoluyla çalışanlarla yüz yüze 
mülakatlar yapılmıştır ve elde edilen veriler yukarıda tablolarda verilmiştir. Tablolar incelenip nicel 
veriler doğrultusunda analiz edildiğinde aşağıda belirlenen nedenlere bağlı olarak bu iki değişken 
arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olması açıklanmaya çalışılmıştır. 
 

 Nicel verilere göre duygusal zeka düzeyi arttıkça çalışanların iş güvencesizliği algıları da 
artmaktadır. Duygularını daha iyi net kullanan ve başkalarının duygularını daha iyi anlayan 
katılımcılar, pandemi dönemine özel olarak bu dönemin etkilerini daha iyi ve net hissetmiş 
olabilirler ve bu durumda iş güvencesizliği algılarında bir artış meydana getirmiş olması 
düşünülmektedir. 
 

 Duygusal zekası daha yüksek olan bireylerin genel şartlarda iş güvencesizliği ile daha başarılı 
şekilde mücadele ettiği ve duygusal zekası düşük bireylere nazaran daha az iş güvencesizliği 
algıladıkları çalışmalarla kanıtlanmıştır. Pandemi dönemindeki bu çalışma göstermektedir ki, 
bireyler küresel olan ve etkileri kısa sürede çok net olarak hissedilen bu yeni dönem de 
çalışanların yüksek duygusal zeka düzeyleri onların çevrelerinde yaşananlara daha duyarlı 
olmasını sağlamış ve çevrelerinde oluşan net işsizlik ve genel süreç durumu onların iş 
güvencesizliği algılarını artışmış olabilmektedir. 
 

 ‘Çevredeki İnsanların Duyguları’ mülakat sorunda da açıkça belirtildiği üzere, çalışanların 
çevrelerindeki insanların sektör bağımsız olarak yaşadıklarını daha iyi analiz eden 
katılımcıların, bu durumun kendi başlarına gelebileceği gerçeğini de daha iyi anladıkları 
görülmüştür. Bu durumda duygusal zekası daha yüksek olan katılımcıların bu empatiyi daha 
iyi kurdukları ve realite olan bu işten uzaklaştırmanın da kendilerine olabileceğini daha iyi 
algıladıkları tespit edilmiştir. Bu durum gerçeği kavramada ve empati yapmada daha iyi olan 
katılımcıların daha yüksek iş güvencesizliği algısı hissettiklerini düşündürmektedir. 
 

 Pandemi ve etkilerinin analizlerini iyi yapabilmek ve bu konuda duygularını daha etkin 
kullanabilmek hem yüksek duygusal zeka hem de yüksek IQ gerektirmektedir. Pandeminin 
uzun süreceğini ve özellikle turizm ve havacılık sektörlerini ciddi bir şekilde etkileyeceği ve 
bunun uzun vadede ciddi kayıplara yol açacağı ciddi bir anlama, kavrama ve öngörü 
meselesidir. Burada literatürde de bahsedildiği üzere bireylerin zor ve belirsiz durumlarda 
hem IQ hem de EQ birlikte kullandıkları aşikardır. Bu çalışmanın evreni, dönemi ve sektörü 
özelinde katılımcıların yüksek IQ sahip olanlarının duygularına da yansıdığı ve bu durumun 
duygusal zekaya etki ederek yükselttiği düşünülmektedir. Aynı zamanda yüksek empati ve 
kavrama yeteneği demek olan duygusal zekanın artması bu dönem özellikle iş güvencesizliği 
algısının da artmasına neden olduğu düşünülmektedir. 
 

 Havacılık sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olması da iş 
güvencesizliği algısının göreceli olarak yüksek çıkmasına etkendir. Fakat sektörde çalışan 
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teknik personelin yetkinliklerinin ve ücret düzeylerinin de göz önüne alınması ile çalışanlarda 
işletmelerine karşı bir güven duygusu oluşmaktadır. Duygularını kullanma ve düzenleme 
konusunda daha iyi olan çalışanların havacılık sektöründeki gidişatı daha iyi hissedip 
etkilenmeleri de iş güvencesizliği algılarını artırdığı düşünülmektedir. 
 

 Katılımcıların pandemi sürecinden sonra da havacılık sektörünü zor günler beklediğine 
inananlar işletmelerinin artık kendilerine ihtiyacı kalmayabileceğini düşünmektedirler. Bu 
durum kişisel analizlere dayanmaktadır. Duygusal olarak daha yoğun dönem yaşayan, 
duygularını daha net anlayan ve başkalarının duygularını hissedebilen çalışanların 
işletmelerinin artık kendilerine ihtiyacı kalmadığını hissedebilirler. Bu durumda yüksek 
duygusal zeka boyutlarına sahip katılımcıların daha yüksek iş güvencesizliği hissettiğini 
gösterebilir. 
 
Araştırmanın sonuçları itibarı ile literatüre yüksek düzeyde katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin özel dönemlere ve özel şartlara bağlı 
olarak farklı sonuçlar verebileceği ortaya konulmuştur. Birçok etkeni içinde barındıran 
duygusal zeka fenomeninin belirsiz ve zor şartlarda farklı şekilde çalışabileceği ve algılarda 
değişim oluşturabileceği anlaşılmıştır. İşletmeler açısından ele alındığında ise, iş güvencesizliği 
algısının günümüzün en büyük çalışan sorunu haline geldiği ve bu durumun istihdamı 
etkilediği belirlenmiştir. Bir kriz dönemi olan pandemi evreni iş güvencesizliği algısı 
fenomenini hem realitede hem de duygular üzerinden tetiklediği ortaya konulmuştur. 

 

6. Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Araştırmalar 
 
Araştırmanın kısıtları olarak; 

o Araştırma sadece havacılık sektöründe ve uçak bakım sektöründe yapılmıştır, 
o Havacılık sektörünün genel kural ve özel şartları da kısıtlama olarak düşünülmektedir, 
o Araştırma şirket bazlı yapılmamıştır, tüm havacılık şirketlerindeki çalışanlardan veriler 

alınmıştır. 
 

Gelecek araştırmalar için; 
o Duygusal zeka ve iş güvencesizliği algısı fenomenlerinin bir düzenleyici veya aracı 

değişken ile nasıl bir tepki verecekleri incelenebilir, 
o Duygusal zeka ve iş güvencesizliği algısı değişkenleri arasındaki ilişki farklı bir 

sektörde araştırılabilir. 
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Nitel Araştırma Mülakat Soruları 

* Pandemi döneminde ‘işten çıkarılacağınız’ duygusuna kapıldınız mı? Bu tür bir duygunun 
nedenlerini iyi bir şekilde anlayabildiniz mi? 

* Pandemi döneminde işinizin geleceği ile duygularınızı ve işinizle ilgili ne hissettiğinizi net olarak 
kavrayabildiniz mi? 

* Pandemi döneminde çevrenizdeki arkadaşlarınızın işlerini kaybetmekle ilgili korkularını net bir 
şekilde anlayabildiniz mi? 

* Pandemi döneminde çevrenizdeki insanların işten çıkarılma ve işlerinin yarı zamanlı olması korku ve 
endişelerini iyi bir şekilde gözlemleyip bu tür konuşma ve endişelerini anlayabildiniz mi? 
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* Pandemi döneminde başka kişilerin işten atılması korkuları ve bu tür olumsuz düşüncelerine karşı 
duygusal hassasiyet yaşadınız mı? 

* Kendini her zaman hedefler belirleyen ve çabalayan bir insan olarak mı görürsünüz? İşteki bu 
çabalarınızı düşündüğünüzde iş yerinizde kalıcı olduğunuzu mu hissedersiniz? 

* Pandemi döneminde bile kendinizi motive eden biri oldunuz mu? Çalıştığınız işyerinde kalıcı 
olacağınızı düşünerek pandemi dönemini atlatacağınızı düşünüp motive oldunuz mu? 

* Pandemi döneminde iş yerinizin size iyi bir gelecek sunabileceğini düşündünüz mü? Bu minvalde 
kendinizi işinizle ilgili teşvik ettiniz mi? 

* Pandemi döneminde çalıştığınız şirketin size daha iyi maddi olanaklar sağlayacağını düşünme 
yönünde herhangi bir hisse kapıldınız mı? 

* Pandemi döneminde işinizle ilgili herhangi bir öfke veya kızgınlık duygusu yaşadınız mı? 
Duygularınızı kontrol altına alıp çalıştığınız kurumun size ve yeteneklerinize ihtiyaç duyabileceğini 
düşündünüz mü? 

* Normal şartlardaki iş güvencesizliği durumunuz ile şu anki durumu karşılaştırırsanız bu iki durumun 
duygularınızda nasıl bir değişime yol açtığını söylersiniz? 
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Abstract 

Travels made in the name of faith tourism are to meet the mystical, spiritual and emotional needs of 
individuals. This research aims to reveal the historical and cultural values of Hacı Bektaş District by 
examining it as a faith tourism destination. In this study, the philosophy of Bektashism was examined, 
the spread of Islam and the formation of the Bektashi culture in Anatolia with the adoption of 
Anatolia by the Turks was tried to be conveyed based on the sources. Various aspects of Hacı Bektaş 
Veli's philosophy, the creator of the Bektashi thought, which synthesizes the Eastern culture, Greek 
and Anatolian cultures by fusing them, are discussed. In addition, Hacı Bektaş District, which is a 
small district within the borders of Nevşehir, has been tried to reveal its supply sources and cultural 
values in terms of being a faith tourism destination. For this purpose, a literature review was carried 
out by examining various books, journals and internet resources. Secondary sources were used in this 
context. It can be argued that the study will contribute to the literature for future Bektashi tourism 
and faith tourism research. 

Keywords: Hacı Bektaş-ı Veli, Faith Tourism, Hacı Bektaş district, Tourism. 

İnanç Turizmi Kapsamında Hacı Bektaş-I Veli Üzerine Bir Araştırma 

Özet 

İnanç turizmi adına gerçekleştirilen seyahatler, bireylerin mistik, manevi ve duygusal ihtiyaçlarını 
gidermek içindir.  Bu araştırma Hacı Bektaş İlçesi’nin bir inanç turizm destinasyonu olarak inceleyerek, 
tarihi ve kültürel değerlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada Bektaşilik felsefesi 
incelenmiş, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleriyle İslamiyet’in yayılışı ve Bektaşi kültürünün 
Anadolu’da oluşumları kaynaklara dayanılarak aktarılmaya çalışılmıştır. Doğu kültürü, Yunan ve 
Anadolu kültürlerini kaynaştırarak sentezleyen Bektaşi düşüncesinin yaratıcısı olan Hacı Bektaş Veli 
felsefesinin çeşitli yönleri ele alınmıştır. Ayrıca Nevşehir sınırları içerisinde ufak bir ilçe olan Hacı 
Bektaş İlçesi’nin inanç turizm destinasyonu olması açısından arz kaynaklarından ve taşıdığı kültürel 
değerler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çeşitli kitaplar, dergiler ve internet kaynakları 
incelenerek literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır. 
Çalışmanın gelecekteki Bektaşi turizmi ve inanç turizm araştırmaları için literatüre katkı sunacağı öne 
sürülebilir.  

INTRODUCTION 

Tourism is closely related to religion, which has a great influence on the phenomenon of travel. 
Because people have turned to various religions in order to realize their spirituality and direct their 
identity and life since the day they existed, and have tried to live according to the rules of these 
religions to which they have turned. People have resorted to various ways and methods in order to 
realize what these religions show them and to stay away from what is accepted as wrong, to forgive 
what they cannot stay away from, and to realize their wishes and vows (Albayrak, 2013: 230). 
Tourism activities for holy places are defined as "faith tourism" (Kozak et al., 2014: 23).  In terms of 
tourism, various religious buildings, special religious days, religious festivals and events have 
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influenced the travel plans and behaviors of tourists since ancient times. This situation has led to the 
emergence of faith tourism (Albayrak, 2013: 230). Faith tourism can be carried out with some other 
types of tourism from time to time. In other words, while tourists are performing a type of tourism 
other than faith tourism, they can devote a certain amount of their time to religious tourism and take 
part in this type of tourism for a short time (Albayrak, 2013: 231).   For example, a tourist coming to 
Cappadocia within the scope of cultural tourism, while visiting important cultural sites in Hacı Bektaş 
district, spends one day of his trip to this district and travels to places that are important for him in 
his belief within the scope of faith tourism. 

Today, Bektashism-Alevism appears before us in all areas of life, politics and culture. The reason for 
this can be shown as the fact that Bektashism is open to innovation due to its essence, and it regards 
human as the highest value. In this study, in order to examine the Bektashi tourism under faith 
tourism in more detail, the directions Bektashi and Alevism differ from were determined, the spread 
of Islam and the formation of such beliefs in Anatolia was tried to be conveyed based on historical 
sources. Various aspects of this philosophy of Hacı Bektaş, who was the creator and founder of the 
Bektashi thought and who combined Turkish culture and consciousness with neighboring cultures 
with the arrival of the Turks in Anatolia, were discussed. 
 

LITERATURE 

Faith tourism as an alternative type of tourism started with people visiting sacred places in order to 
realize their beliefs. Since the day religions existed, people have visited holy places to fulfill the 
teachings of the religion to which they belong, and this has led to mass movements to holy places 
(Albayrak, 2013: 231).   It is aimed to protect the existing cultural values, to bring them to tourism 
and to promote them within the scope of faith tourism, which develops all over the world depending 
on the changing tourist demands. The way of life of the Turkish people in Anatolia for many years 
and their religious beliefs, traditions and customs, architectural and artistic works that reflect the 
characteristics of the relevant period are important sources for today's tourism (Kozak et al., 2014: 
23).   

While the understanding of Islam spread from the Arabian Peninsula to the north in the 8th and 9th 
centuries, it encountered the indigenous peoples of the region in Khorasan and Transoxiana and the 
Turkish tribes on a long journey from Central Asia to the west until the 7th century. In the region 
called Khorasan, a rapid transition from the polytheistic understanding of the religion to the 
monotheistic religion was followed. However, during this transition, some tribes, especially Turkish 
nomadic tribes, adopted and interpreted Islam because it is a more compatible understanding with 
their traditional belief systems. This understanding formed the basis of the Alevi-Bektashi-Mevlevi 
belief systems, later known as Anatolian Alevism. In this belief system, the belief that there is a trace 
of God in every living thing was essential to respect the creatures created by God. Anatolian Alevi-
Bektashi-Mevlevi belief systems were able to blend the cultures of the tribes living in the region and 
those who came to the region with migrants without excluding them within their own belief systems 
(Bermek, 1999: 34-37). Hacı Bektaş Veli came to Anatolia with his brother Menteş from Horasandan 
and joined the Babailer movement like Horasan Erenleri, after staying in Amasya and Kırşehir for a 
while, he settled in Söğüt and Eskişehir and then in today's Hacıbektaş. It is said that he often 
contacted and met with the great thinker folk poet Mevlana and his grandson Ulu Arif Çelebi, 
showing respect and love to each other. He also recruited Ahu Evran Veli in Kırşehir and worked 
together (Öz, 1995). Hacı Bektaş Veli has different aspects of military service, women, language, 
religion and art (Sümer, 1999: 10-26):  

1. Female Side: At that time, there were 8-10 women in the hands of the tribal chiefs, and they 
were treated like slaves. Even giving birth to a girl was a crime. In such cases, mourning would begin 
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at home where the birth was taking place. Hacı Bektaş Veli, who followed this situation closely, took 
up the issue of women and prevented him from being despised and oppressed. 

2. Language Aspect: One of the innovations that Hacı Bektaş Veli deals with is language. Since 
Arabic and Persian education were provided in madrasahs, the people forgot their native language 
and culture. His pioneers who wrote poems in Turkish, such as Yunus Emre, Pir Sultan Kazak Abdal, 
and Kaygusuz Abdal, who were among the folk poets he raised, were seen, up to Aşık Veysel, who 
was a sufi master. Hand in hand with Karamanlı Mehmet Bey, he ensured that Turkish language 
became an official language. 

3. Religion Aspect: Hacı Bektaş Veli has combined the excitement element with dance and music 
in order to worship with love. He left his breaths to be read with reeds, excited the public and 
separated from their external emotions completely with Allah. 

4. Art Direction: Hacı Bektaş Veli; He gave a wide coverage to art by stating that painting, 
sculpture and writing are science and that science is not contrary to the religion of Islam. Hacı Bektaş, 
who says “The cultural level of a society can be understood with art”, is seen in the works he and his 
friends have made, expressing their feelings and thoughts in paintings created with symbols and 
nicknames as well as imaginary and realistic figures. They have achieved great success in the pictures 
made using the writing technique. 

Hacı Bektaş Veli was born in Nishapur city of Horasan. According to various sources, it is accepted 
that he was born in the early 13th century and died in 1270 or 1271 in his lodge in the district that 
bears his name today. His father is İbrahim and his mother is Hatem Hatun, daughter of Ahmet. Both 
are Turkish. When he reached school age, he did his education with Lokman Parende, one of the 
caliphs of Turkistan Pir, Ahmet Yesevi. It is stated in Bektashi sources that Hacı Bektaş Veli came to 
Sulucakarahöyük and set up his lodge here. This area is named after him (Hacı Bektaş). Hacı Bektaş 
Veli, who later received close attention and service from İdris Hodja and his wife Kadıncık Ana, 
accepts Kadıncık Ana as her son (Selçuk et al.,1994). Studies reveal that in the second half of the 15th 
century at the latest, Çelebiler was accepted as the sons of Hacı Bektaş and his legal heirs. The 
Ottomans also confirmed this social acceptance of the Çelebils. While the population of the Çelebi 
family was 15 people at the end of the 16th century and 13 at the end of the 18th century, this 
number increased to 14 households (average 70 people) in 1896-1899. It is noteworthy that in the 
official counts conducted in the Hacıbektaş district in 1840, there was no one with the title of 
"Çelebi" or "son of Hacı Bektaş" or these titles were neglected (Özlü, 2015). Hacı Bektaş, who came 
from Khorasan and directed the Anatolian people towards that synthesis by encountering various 
cultural actions in Anatolia, had the opportunity to examine many sources, and examined the culture 
of Greek and Anatolian civilizations as well as the eastern culture before him. By transferring the 
synthesis from all these to the human consciousness, it has formed the vital philosophy of the 
distinctive brotherhood and humanity (Selçuk et al.,1994). Various studies have been carried out on 
Hacı Bektaş-ı Veli Lodge. Salman (2005) investigated how the Alevi Bektashi identity was established 
at the collective and individual level by different actors participating in the event through the Hacı 
Bektaş Veli Commemoration Ceremonies and Culture and Art Events. Çiftçi and Akova (2016) 
conducted a research on Hacı Bektaş-ı Veli lodge within the scope of faith tourism. According to the 
results of the research, it was determined that the participants consisted of young and middle-aged 
individuals, their satisfaction levels were low in terms of "physical features of the place", and the 
visitors visited Hacıbektaş mainly for spiritual motivations, not culturally. Akova et al. (2017) aimed to 
evaluate the possible effects of tourism in terms of local people, especially of Hacı Bektaş-ı Veli 
Dervish Lodge, which is one of the belief centers. In addition, in his studies, it is aimed to reveal how 
the local people perceive whether the values related to the belief in the region are affected in the 
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perception of tourism development by the local people in a faith-oriented destination and that this 
should be considered as a dimension especially in belief destinations. The tekkes established by Hacı 
Bektaş were like public universities. He ensured that people were educated by assigning his own 
students to various regions of Anatolia. The education taught in the tekkes established by Hacı 
Bektaş was made from Turkish native language. Education was carried out at the level that spoke to 
the self of the people. According to Velayetneme, Yunus Emre was raised in Hacı Bektaş culture and 
benefited from him and his tekkes. Yunus Emre Hacı Bektaş had a very good education in his schools 
and improved himself by taking lessons from Tapuk Emre (Selçuk et al.,1994). Among the works of 
Hacı Bektaş, there are Velayetname, Makalat-ı Gaybiyye and Kelimat-ı Ayniye, Malakat, Fevait, 
Besleme Commentary, Commentary of Surah Fatiha and some concise words. (Şişman, 2013). 
Malakat; He mentions four gates such as sharia, sect, ingenuity, truth, ten positions of each gate, 
death, heart condition, Sufism, zahid, arif and murib, praises human beings and states that 
everything in the world is found in man (Özbay, 1996). "Akaid-i Tarikat" written by Dedeoğlu, 
followed by Hacı Bektaş's relics (ie Advice and testaments) were recorded in the copy number 29 
registered in Hacı Bektaş District Public Library. In addition, there is Hacı Bektaş Nesayihi in the 
Meemuntür-resail registered in İstanbul Archeology Library (Gökpınarlı, 1958).  

Bektashism is among the cultural interaction products that emerged in all its glory in the 13th and 
14th centuries. Bektashism can mainly be defined as an Islamic form of belief. In other words, 
Bektashism is a tightly organized doctrine that is based on sophism and contains a significant amount 
of Westernism. The well-known Bektashi "command of the hands, waist and tongue" expresses the 
moral principle mentioned. The Bektashi moral understanding applies to the individual. This is 
complemented by tolerance. In Bektashi philosophy, Batinism has an important place besides Sufism. 
Westernism can be considered a kind of philosophy. Accordingly, the object, the thought has an 
apparent (Zahir) and an inner meaning regarding the essence. Belinism believes that it is not enough 
to grasp the apparent meaning in order to grasp an object and argues that it is necessary to grasp 
inner meaning (Selçuk et al., 1994). Whirling Dervishes in Bektashism; He names it with local words 
such as Semah, Samah, Zamah. He names it with local words such as semah, Samah, Zamah. It is 
shown that the semahs are played by a certain number of people. In the sources describing the 
Bektashi semahs, it is stated that the semahs are made by groups of 2-4-6-8-10-12 people. The 
melody of the semah originates from folk music and it is a folk song. Semahs are based on different 
and beautiful figures in origin. The richness and beauty of the figures is one of the superior aspects of 
the semahs. Semahs are played with Turkish words. The first great ceremony held to enter 
Bektashism is called "confession ritual". Anyone who does not confess cannot be a Bektashi. The 
person who will become a gooseberry must find a guide (Bozkurt, 1995: 24-30). In 1501, Balım Sultan 
Bektashi, who came to Hacı Bektaş Dervish Lodge and sat as a mail, puts rules regarding the rulers by 
shaping the road. The tomb of Balım Sultan, who died in 1516, is in the lodge of Hacı Bektaş. There 
are many sayings in the Alevi-Bektashi tradition that mention the Balım Sultan (Yıldırım, 1995: 152-
154). Poetry has an important place in Alevi-Bektashi literature in Anatolia. Yunus Emre's 
effectiveness is in question in providing this place. Yunus Emre, who lives in the language of the rural 
people, has found its place in the daily life events, was free from all language rigidity, and has been 
changed almost as if it is said in today's Turkish (Eyüboğlu, 1991: 44-53). 

ASSESSMENT OF HACI BEKTAŞ DISTRICT IN TERMS OF FAITH TOURISM IN THE CAPPADOCIA 
REGION 

Today, the understanding of vacation exceeding classical borders and developing new alternatives 
has positively affected Cappadocia in terms of domestic tourism. It was not very difficult to develop 
domestic tourism in Cappadocia, with the cultural potential of the region and the sufficient price 
adjustment of the current tourism supply by domestic tourists. Hacı Bektaş is in a period of growth in 
terms of Faith tourism. Therefore, before starting differentiation strategies for domestic tourism, it is 
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necessary to inform the faith tourist about the current touristic supply, especially for holiday travel 
(Selçuk et al., 1994). As Hacı Bektaş is one of the important centers of religious tourism, it is of great 
importance for the Cappadocia region. The Commemoration Ceremonies for Hacı Bektaş Veli, held 
every year between 16-18 August, have been held internationally since 1990 (Küçüközyiğit, 2015). 
The comprehensive repair of the complex was started by the Ministry of National Education in 1958 
and continued by the General Directorate of Foundations since 1959; The complex, which was largely 
repaired in accordance with its original, was opened to visitors as a museum on 16 August 1964 
(https://www.hacibektas.com/). His name appears in a state university in memory of Hacı Bektaş-ı 
Veli. The University is Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. 

Hacı Bektaş is a district of Nevşehir Province in the Central Anatolia region. Its area is 666 km2. 
Kozakli to the northeast, Avanos to the east, Gülşehir to the south; It is surrounded by the province 
of Kırşehir in the west, northwest and north. It is located in the middle part of Kızılırmak Basin and 
consists of plateaus with an average height of 1,250 meters. 45 km from Nevşehir, 42 km from 
Kırşehir, 90 km from Kayseri, 230 km from Ankara. away. The highest elevation of the district is the 
Kırlangıç Mountain, near the Yeniyapan village with a height of 1720 meters. It is located in the south 
of Hacıbektaş and about 15 km from the district center. The height of the Hırka Mountain at a 
distance is 1670 meters (https://www.hacibektas.net/). The population of Hacıbektaş district is 5277 
as of the end of December 31, 2019 by the TUİK Nevşehir Regional Directorate 
(https://www.haberturk.com/). At the entrance of the district is Hacı Bektaş Veli's lodge, which is 
open to visitors today as a museum. All shops on the main street of 10-15 meters leading to the 
center of the district sell souvenirs related to Hacı Bektaş. In these shops that sell souvenirs for local 
and foreign tourists, there are posters, tapestries, calendars of Hacı Bektaş Veli, books written about 
Hacı Bektaş Veli and trinkets made of onix stone known as Hacı Bektaş marble, small statuettes, 
ashtrays, prayer beads (Selçuk et al.,1994). Hacı Bektaş-ı Veli Complex was founded by the Turkish 
mystic Hacı Bektaş-ı Veli in the 13th century and took its present form with additions and repairs. The 
lodge was closed on 30 November 1925 with the law numbered 677 of the T.B.M.M. It was repaired 
between 1957 and 1964 as part of a restoration project prepared by the General Directorate of 
Foundations, and was organized as an Ethnography Museum on August 16, 1964 and opened to 
visitors. The settlement of the complex consists of three parts: Üçler Fountain (Feyzi Baba Fountain), 
Arslanlı Fountain and Üçler Gate and Meydan Pool. In addition, Aşevi, Aşevi Palace, Meydan House, 
Balım Sultan Cupola, Hazire, Hacı Bektâş-ı Veli Tomb, Resul Balî and Güvenç Abdal Cupola, Kızılca 
Halvet and Kırklar Square are among the other places to see (https://www.kulturportali.gov.tr).  

The Hacıbektaş Museum (Hacı Bektaş Veli Complex) consists of the Archeology and Ethnography 
Museum, the Atatürk House Museum and the Kadıncık Main House and the Bektaş Efendi 
Mausoleum. Hacı Bektaş Veli Complex was started to be built in the 13th century, and continued to 
complete its formation until the first quarter of the 20th century. The oldest building of the complex 
is the Çilehane section located in the Pir House. Hacı Bektaş Veli Complex, bearing the architectural 
traces of the Seljuk and Ottoman periods, was included in the World Heritage Temporary List by 
UNESCO in 2012 and is among the top 10 museums visited every year in our country 
(https://nevsehir.ktb.gov.tr/). 

One of the most visited places in Hacı Bektaş District is Çilehane, also known as Delikli Taş. The hill 
three kilometers east of the district is also called Arafat Mountain. The museum, whose foundation 
was laid during the time of Hacı Bektaş Veli, and some additions were made and repaired by various 
Ottoman sultans, has been open to visitors since 1964. The lodge consists of three main sections. The 
first part is the Pomegranate courtyard. On the right side of the courtyard, which is entered through 
an arched door, is the "Üçler Fountain" with three basins built in 1902. The second courtyard is the 
dervish courtyard. In this courtyard, which is entered through the Üçler gate, there is a pool built by 
Beirut Governor Halil Rıfat Pasha's wife Zehra Hanım in 1908 and a fountain built by the Silistre 

https://www.hacibektas.net/index.php?id=hacibektas
https://www.haberturk.com/
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Governor Bali Bey in 1554. On the right side of the courtyard there is the "Aşevi" and the mosque, on 
the left side there is the "Mihman House", "Meydan House" and "Kiler House". The third courtyard is 
entered through a large gate called "Atlılar Kapsı". There are tombs of dervishes and fathers who 
served the derby and the Tomb of Hacı Bektaş Veli in its garden. You can enter the tomb through the 
door called "Ak Kapı" (Selçuk et al., 1994). Citizens who visit the cave where Hacı Bektaş Veli retreats 
and worshiped in Çilehane locality, on the other hand, try to get out from the pierced stone on the 
side of the cave, which is believed to be impossible for those who have sinned. According to the 
belief, those who cannot pass through the stone with holes should sacrifice a sacrifice and distribute 
it to the poor (https://www.aa.com.tr/). The commemoration event to be held at the Hacı Bektaş 
Veli Tomb and Museum to be held under the leadership of the Ministry of Culture and Tourism, and 
the 750th Hacı Bektaş Veli Memorial Event, which is included in the UNESCO list, is planned to be 
held with a wider participation. Minister Ersoy stated that the year 2021 was declared by UNESCO as 
the "Year of Hacı Bektaş Veli" and that the commemoration program will take place next year with 
much greater participation and content (https://www.milliyet.com.tr/ ). Historical and touristic 
places in Cappadocia were visited by 16,791 tourists in June (https://www.sondakika.com). Turkey's 
fairy chimneys and balloon tour with the famous major tourist centers of the number of tourists 
visiting Cappadocia 8 months of the year has exceeded 1.5 million. In August, a total of 182.250 
people visited the Hacı Bektaş Veli Museum and Complex. An average of 10 million lira per year is 
obtained from museums and archaeological sites in Cappadocia (https://www.haberler.com). 
Starting from 2003-2004, the inclusion of Hacıbektaş in the touristic tours organized in the 
Cappadocia region; district tradesmen starting to perceive the reality of tourism and try to renew 
themselves; The developments in the accommodation facilities show that tourism is the first step to 
make itself felt in Hacıbektaş (https://www.hacibektas.net/).  

CONCLUSION AND EVALUATION 

Bektashism on the Anatolian lands hosting a wide variety of cultures and beliefs, XIII. century as a 
religious belief-philosophy. It was born as a religious belief-philosophy in the 21st century and went 
through stages of development for centuries. This idea, which started with the arrival of Hacı Bektaş 
Veli to Anatolia as it is today called Hacı Bektaş District, spread and adopted among the Anatolian 
people in a short time. With the principle of tolerance, which is the basis of philosophy, it has been 
passed on to future generations and this form of belief has survived to the present day. The life of 
Hacı Bektaş Veli, a Turkish thinker who has leadership qualities and has lived an exceptional life, the 
wars he participated in and the characteristics of the culture he spread were mentioned. However, 
since this philosophy includes a wide variety of customs, traditions and beliefs, the resources are 
extremely abundant. Therefore, it is very difficult to benefit from accurate and scientific sources. 

 There are Mausoleums and Museums belonging to Hacı Bektaş Veli in the district where 
Hacı Bektaş Veli lives and takes his name from him. The fact that Hacı Bektaş District is 
within the borders of Nevşehir provides a distinct advantage to the region. Visitors visit 
Hacı Bektaş while visiting the city of Nevşehir and buy many souvenirs, thus contributing 
significantly to the tourism economy of Nevşehir Province. This is why it is both for the 
District of Hacı Bektaş Nevşehir an important center in terms of religious tourism in 
Turkey. 

 Tourism plans, in which all stakeholders will make joint decisions, can be created for a 
sustainable faith tourism destination. 

 Seminars can be organized in order to ensure interaction between the public and 
tourists, to ensure their participation in tourism, but primarily to raise awareness of the 
public. 

https://www.aa.com.tr/)
https://www.sondakika.com)/
https://www.hacibektas.net/index.php?id=ulasim_konaklama#c58
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 In order for young people not only to get to know Hacı Bektaş-ı Veli, they should be 
educated in schools by providing a museum lesson that reminds our young people of 
their roots, and some courses can be taught in the museum. For example, in Krakow, 
Poland, classes on museums are given to kindergarten students in museums 
accompanied by teachers. 

 Mass media should be used to promote Hacı Bektaş and the culture he created. A site 
called Hacı Bektaş web (https://www.hacibektas.net) has been created, but the 
information on the site cannot be translated in different languages. It can be argued that 
this deficiency is an important deficiency in terms of the introduction of the district and 
the Bektashi culture. 

 Agencies should be encouraged to organize different package tours with Cappadocia and 
its surroundings in order to increase the number of tours to the district. 

 In addition to these, there is a website called https://www.hacibektas.net promoting 
Hacı Bektaş. The site contains information about the geographical structure, economic 
structure and tourism of Hacı Bektaş District. There is a separate page that conveys 
historical and cultural values, and there is information about the Hacı Bektaş Veli 
Museum. While the site contains information and photographs with the Hacı Bektaş 
Archeology and Ethnography Museum, even a virtual tour can be organized on the site. 
Various visual photos of Hacı Bektaş Veli's commemoration events and their villages are 
also available on the site. The site also includes addresses and phones of accommodation 
facilities for tourism purposes, maps and transportation suggestions in terms of bus 
companies and transportation. 

 With the announcement of 2021 as the "Year of Hacı Bektaş Veli" by UNESCO, it is 
important to establish the necessary supply sources for the accommodation and 
transportation in Hacı Bektaş District, with anticipation that participation in the program 
will be high. 
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Özet 

Uluslararası Muhasebe Standardı 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı, Uluslararası Muhasebe 
Standartları Komitesi (IASC) tarafından Temmuz 1999’da tarım işletmelerinde uygulanmak üzere 
uluslararası muhasebe standardı taslağı olarak yayınlanmış ve ilgililerden tarımsal faaliyetlere ilişkin 
hazırlanan bu taslak ile ilgili yorum ve öneriler yapmasını istemiştir. Aralık 2000’de UMS 41 bir 
standart olarak yayınlanmış ve 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren ilk olarak tarım işletmelerince 
uygulanmaya başlamıştır. 22 Mayıs 2008, 1 Ocak 2009 ve 30 Haziran 2014 tarihlerinde ise yayınlanan 
standart metinlerinde gerekli görülen iyileştirmeler ve düzeltmeler yapılarak UMS 41 günümüzdeki 
halini almıştır. Türkiye Muhasebe Standartları 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ise; 31 Aralık 2005 
tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24 Şubat 2006 tarih ve 
26090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yedi kez değişiklik yapılarak günümüzdeki halini 
almıştır. Yedinci ve son değişiklik TMS 41 tarafından yapılmış olup, 31 Aralık 2015 tarihinden sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu çalışmanın amacı; Tarımsal Faaliyetler standardı ile ilgili 
genel bir bilgi vererek, standardın uygulamasının seçilmiş çalışma incelemesi üzerinden anlaşılmasını 
sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe Standartları, TMS 41, Tarımsal Faaliyetler, Seçilmiş 
Çalışma İncelemesi. 

International Accounting Standard 41-Agricultural Activities: Selected Study Review 

Abstract 

The International Accounting Standard 41 Agricultural Activities Standard was published by the 
International Accounting Standards Committee (IASC) in July 1999 as an international accounting 
standard draft to be implemented in agricultural enterprises and asked the relevant authorities to 
make comments and suggestions on this draft prepared for agricultural activities. In December 2000, 
IAS 41 was published as a standard and it was first applied by agricultural enterprises as of January 1, 
2003. The necessary improvements and corrections were made in the standard texts published on 
May 22, 2008, January 1, 2009 and June 30, 2014, and IAS 41 became its current form. Turkey 
Accounting Standards 41 Agriculture is Standard; It was first published in the Official Gazette dated 
February 24, 2006 and numbered 26090 to be applied for accounting periods starting after 
December 31, 2005, and has been changed seven times to its current form. The seventh and last 
amendment has been made by TMS 41 and is valid for accounting periods starting after 31 December 
2015. The aim of this study is; Providing a general information about the Agricultural Activities 
standard, ensuring that the application of the standard is understood through the selected study 
review. 
Keywords: International Accounting Standards, TAS 41, Agricultural Activities, Selected Study Review. 
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1. TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER 
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından 
Temmuz 1999’da tarım işletmelerinde uygulanmak üzere uluslararası muhasebe standardı taslağı 
olarak yayınlanmış ve ilgililerden tarımsal faaliyetlere ilişkin hazırlanan bu taslak ile ilgili yorum ve 
öneriler yapmasını istemiştir. Aralık 2000’de UMS 41 bir standart olarak yayınlanmış ve 01.01.2003 
tarihinden itibaren ilk olarak tarım işletmelerince uygulanmaya başlamıştır. 22.05.2008, 01.01.2009 
ve 30.06.2014 tarihlerinde ise yayınlanan standart metinlerinde gerekli görülen iyileştirmeler ve 
düzeltmeler yapılarak UMS 41 günümüzdeki halini almıştır (https://www.iasplus.com/en, 2020). 

Türkiye Muhasebe Standartları 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ise; 31/12/2005 tarihinden sonra 
başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih ve 26090 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış ve yedi kez değişiklik yapılarak günümüzdeki halini almıştır. Yedinci ve son 
değişiklik TMS 41 tarafından yapılmış olup, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri 
için geçerlidir (TMS 41). 

TMS 41’in amacı tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebeleştirme yöntemlerini açıklamaktır. TMS 41, 
aşağıda belirtilen tarımsal varlıkların, tarımsal faaliyetler ile ilgili olması durumunda uygulanmaktadır 
(TMS 41, m.1). Bu varlıklar;  

          a. Taşıyıcı bitkiler dışındaki canlı varlıklar, 

          b. Hasat zamanındaki tarımsal ürünler,  

          c. Tarımsal faaliyetler ile ilgili devlet teşviklerinden oluşmaktadır. 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı, tarım işletmelerinde hasat zamanı gelen canlı varlıklara hasat 
zamanında uygulanmaktadır. Hasat yapıldıktan sonraki tarımsal ürünler ise TMS 2 Stoklar Standardı 
veya uygun olan bir başka standart esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. (Özerhan ve Yanık, 2015: 
797) Dolayısıyla TMS 41, hasat yapıldıktan sonraki tarımsal ürünlere uygulanamamaktadır. TMS 41’in 
kapsamına giren ürünler aşağıda Tablo 1’de gösterildiği gibidir: 

Tablo 1: TMS 41 Kapsamına Giren Ürünler 

Canlı Varlıklar Hasat Zamanındaki Tarımsal 
Ürünler 

Hasat Sonrası İşleme 
Sonrası Elde Edilen 

Ürünler 

Koyun Yün Halı, Yün İpliği 

Koyun Et Sosis 

Havuzdaki Canlı Balık Satılmak İçin Havuzdan Alınan Balık Balık Konservesi 

Kerestelik Ağaç Kütük Kereste 

Taşıyıcı Bitki Dışındaki Bitkiler Pamuk, Şeker Pancarı Giysi, İplik, Şeker 

Mandıra Hayvanı Süt Peynir 

Sığır Gıda İçin Kesilen Sığır Pastırma, Sosis 

Çalılık Yaprak İşlenmiş Tütün, Çay 

Asma Üzüm Şarap 

Meyve Ağaçları Meyveler İşlenmiş Meyve 

TMS 41 TMS 2 

Kaynak: Doğan ve Arslan, 2018: s.1050. 
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Tabloda da görüldüğü gibi; örneğin, koyun ve koyundan elde edilen yün, TMS 41 kapsamına girerken, 
yünden elde edilen yün ipliği ve halı, “hasattan sonra işlenme sonucu ortaya çıkan ürünler” 
kapsamında değerlendirilerek, TMS 2 Stoklar’a göre muhasebeleştirilmektedir. Buradaki kıstas, hasat 
sonrası elde edilen ürünlerin TMS 2’nin kapsamına girmesidir.  

1.1. Tarımsal Faaliyetler Standardında Yer Alan Tanımlamalar 
TMS 41’de yer alan, tarımsal faaliyetler ile ilgili olarak yapılan genel tanımlar, örnekleri ile birlikte 
aşağıdaki gibidir (TMS 41, m.5): 

I. Tarımsal Faaliyet; Satışa veya geri dönüştürülmeye konu olan canlı varlıkların, tarımsal ürünlere 
veya farklı canlı varlıklara dönüştürülmesi ve hasat işlemlerinin de bir işletme tarafından yönetilmesi 
faaliyeti olarak ifade edilmektedir. Balık üretim işletmeleri açısından tarımsal faaliyet; satılmak veya 
geri dönüştürülmek üzere deniz, akarsu, göl veya havuzlarda her türlü su ürününün yetiştirilmesi 
faaliyeti olarak ifade edilebilir.  

II. Tarımsal Ürün; Bir işletmenin canlı varlıklarının hasadı yapılmış halidir. Yine aynı şekilde balık 
üretim işletmesinin havuzlarında yetiştirilen balıklar satılmak üzere havuzlardan alındığında, tarımsal 
ürün olarak nitelendirilmektedir.  

III. Canlı Varlık; Yaşayan hayvan veya bitki olarak ifade edilmektedir. Balık üretim işletmesinde, 
tarımsal faaliyetlerde kullanılan balıklar canlı varlık olarak nitelendirilebilir. Canlı varlıkları ise 
aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür (Özkan ve Aksoylu, 2012: 132-136).  

          i. Tüketilebilir Canlı Varlıklar; Temel tarımsal ürün olarak hasat edilebilen canlı varlıklardır. 
Satılmak üzere yetiştirilen balıklar, tüketilebilir canlı varlıklara örnek olarak verilebilir.  

          ii. Ürün Veren Canlı Varlıklar; Ürününden yararlanmak amacıyla işletmede tutulan canlı 
varlıklardır. Bu varlıklar temel ürün olmaktan ziyade, ürün vermektedir. Anaç balıklar ürün veren canlı 
balıklara örnek olarak verilebilir.  

         iii. Verim Aşamasındaki (Olgun) Canlı Varlıklar; Belirli bir olgunluğa ulaşmış hasat edilebilen 
canlı varlıklardır. Alabalık üretim sürecinde yaklaşık olarak 300 gr ağırlığa ulaşan balıklar, verim 
aşamasındaki canlı varlıklara örnek olarak verilebilir.  

         iv. Verim Aşamasına Gelmemiş (Olgunlaşmamış) Canlı Varlıklar; Belirli bir olgunluğa ulaşmamış 
hasat zamanı gelmemiş olan canlı varlıklardır. Alabalık üretim sürecinde yaklaşık olarak 300 gr ağırlığa 
ulaşamayan balıklar, verim aşamasına gelmemiş canlı varlıklara örnek olarak verilebilir.  

         v. Grup Canlı Varlıklar; Yaşayan hayvan veya bitki topluluğudur. Balık üretim işletmesinin 
havuzlarında bulunan balıklar, canlı varlık gruplarını oluşturmaktadır.  

IV. Biyolojik Dönüşüm; Canlı varlıklarda niteliksel ve niceliksel değişime yol açan büyüme, bozulma, 
üretim ve döllenme süreci olarak ifade edilmektedir (Özbirecikli vd, 2017: 141). Anaç balıklardan 
yumurtaların sağılması ve bu yumurtaların erkek balıklarca döllenmesi sonucunda larvaların oluşması, 
larvaların ise zamanla üç veya beş gramlık yavru balıklara dönüşmesi ve yavru balıkların da 250 gram 
ile 300 grama ulaştığında sofralık balık halini alması biyolojik dönüşüme örnek olarak gösterilebilir.  

V. Satış Maliyetleri; Finansman maliyetleri ve gelir vergileri hariç olmak üzere, bir varlığın elden 
çıkarılmasıyla doğrudan ilişkilendirilebilen ek maliyetler olarak ifade edilir. Balık üretim işletmesinde 
ise üretimi tamamlanan balıkların satışı ile ilgili katlanılan fedakârlıkların parasal tutarı, satış 
maliyetlerine örnek olarak verilebilir. Bir başka ifade ile balıkların satılması sırasında komisyonculara 
ve tüccarlara ödenen ücretler, transfer ve gümrük vergileri ve düzenleyici kurumlara ödenen harçlar 
satış maliyetlerine örnek olarak verilebilmektedir. 
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VI. Hasat; Ürünün canlı varlıklardan ayrılması veya canlı varlığın yaşam sürecinin sona ermesidir. Balık 
üretim işletmesinde yeterli olgunluğa ulaşmış balıkların satılmak amacıyla havuzlardan alınması hasat 
olarak ifade edilebilir.  

VII. Defter Değeri; Varlığın finansal durum tablosunda diğer bir ifade ile bilançoda yer alan 
muhasebeleştirilmiş değeridir.  

VIII. Gerçeğe Uygun Değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir 
işlemde bir varlığın satışından elde edilen veya borcun devrinde ödenen fiyattır.  

IX. Taşıyıcı Bitki: Bu kavram 2014 yılı sonunda yapılan güncelleme ile birlikte standarta konmuştur. 
Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan bir hesap döneminden fazla ürün vermesinin 
beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma ihtimalinin çok düşük olduğu 
yaşayan bitkiler taşıyıcı bitki olarak tanımlanmıştır.  

          Aşağıdaki özellikleri taşıyan varlıklar ise taşıyıcı bitki değildir (TMS 41, 5A):  

          i.Tarımsal ürün olarak hasat edilmek için yetiştirilen bitkiler (örneğin, kereste olarak kullanılması 
için yetiştirilen ağaçlar).  

          ii.İşletmenin önemsiz kalıntı satışları dışında ayrıca bitkiyi tarımsal ürün olarak hasat edeceğine 
ve satacağına ilişkin çok düşük bir ihtimalin bulunması durumunda tarımsal ürün üretmek için 
yetiştirilen bitkiler (örneğin, hem meyve hem de kereste için yetiştirilen ağaçlar). 

          iii.Yıllık mahsul (örneğin, mısır ve buğday). 

X. Devlet Teşvikleri; Teşvik, işletmenin faaliyet konusu ile ilgili belirli koşulların geçmişte veya 
gelecekte yerine getirilmesi karşılığında, işletmeye yapılan kaynak transferi şeklindeki devlet 
yardımlarıdır. Bu teşvikler, bir değer atfedilemeyen devlet yardımlarını ve işletmenin normal ticari 
işlemlerinden ayırt edilemeyen devlet ile yaptığı işlemleri kapsamamaktadır (TMS 20, m.3). Devletin, 
2018 yılı için alabalık üreticilerine, ürettikleri alabalık için kg başı 0,75 TL ödeme yapması devlet 
teşviklerine örnek olarak verilebilmektedir (www.esnafkefalet.net, 2020). 

1.2.Canlı Varlıkların ve Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi, Değerlemesi ve Amortisman 
İşlemleri 

Tarım işletmeleri, sadece aşağıdaki belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde canlı bir varlığı ya da 
tarımsal ürünü muhasebeleştirebilmektedir (Feleaga, Feleaga ve Raileanu, 2012: 34):  

a. İşletmenin, canlı varlığı veya tarımsal ürünü geçmiş olayların sonucu olarak kontrol etmekte 
olması, diğer bir ifade ile söz konusu varlığa sahip olması,  

b. Canlı varlığa veya tarımsal ürüne ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye 
aktarılmasının muhtemel olması, diğer bir ifade ile söz konusu varlığın gelecekte nakit girişi 
yaratabilme özelliğinin bulunması,  

c. Canlı varlığın veya tarımsal ürünün gerçeğe uygun değerinin veya maliyetinin güvenilir bir 
şekilde ölçülebilmesidir. 

Canlı varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi sonunda, tarımsal ürünler 
ise sadece hasat anında (gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde ölçüldüğü varsayımı altında) 
finansal tablolarda, gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri (aracılara ödenen komisyonlar, 
gümrük vergileri vb.) düşülmek suretiyle ile yer almaktadır. Canlı varlıkların “gerçeğe uygun 
değerinden tahmini satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülür” ifadesinde; pazara getirme 
maliyetlerinin ve satış noktası maliyetlerinin piyasa fiyatından düşüldüğü hususu anlaşılmalıdır. 
Gerçeğe uygun değer ile satış noktası maliyetleri düşüldükten sonra bulunan değer, canlı varlıkların 
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ölçülmesinde kullanılacak bir anlamda net gerçeğe uygun değer olacaktır (Akdoğan ve Diğ., 2011: 
517).  

Bu çerçevede TMS-41’deki net gerçeğe uygun değer, daha çok net gerçekleşebilir değere 
benzemektedir. Çünkü net gerçekleşebilir değer yönteminde varlıklar fırsat maliyetleri ile 
değerlenmektedir. Varlıkların fırsat maliyetleri ise, elde tutulmayıp normal koşullarda satılmaları 
halinde sağlanabilecek gelirden, bu amaç için yapılabilecek giderlerin çıkarılması ile bulunacak net 
tutarı ifade etmektedir (Tuğay, 2013: 151). 

1.3.TMS 41’e İlişkin Devlet Teşvikleri  

Teşvik, genel anlamda devletin yatırımcıya yatırım konusunda sağladığı çeşitli destek veya primler 
olarak ifade edilmektedir. Teşvik kavramı yerine literatürde sübvansiyon, mali yardım, ucuz ya da sıfır 
faizli kredi veya üreticiye yapılan transfer harcamaları gibi kavramlar da kullanılmaktadır (Ulusan, 
2008: s. 416).  

TMS 41’de yer alan devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde devlet teşvikine konu olan canlı 
varlığın değerleme biçimi önemlilik arz etmektedir. Bu çerçevede, gerçeğe uygun değerinden satış 
maliyetleri düşülerek değerlenen canlı varlıklar, TMS 41’de yer alan devlet teşvikleri kapsamında 
incelenmekteyken, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılığı 
düşülerek değerlenen canlı varlıklar TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 
Yardımlarının Açıklanması Standardı kapsamında incelenmektedir (TMS 41, m.37). 

2.TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI SEÇİLMİŞ ÇALIŞMA İNCELEMESİ 

2.1.TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Kapsamında Büyükbaş Canlı Varlıkların Değerlemesi Ve 
Muhasebeleştirilmesi 2 

2.1.1.Çalışmanın Amacı 

Çalışmada tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahip olan büyükbaş canlı varlıkların 
muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı çerçevesinde ele alınmış, 
konu ile ilgili özellikli durumlar ortaya konulmuş ve standardın uygulanmasına yönelik örnek 
çözümlere yer verilmiştir. 

2.1.2.Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Değerleme ve Muhasebeleştirme 

Büyükbaş hayvancılıkta damızlık, süt, besi ve kombine tür olmak üzere dört farklı işletme türü 
bulunmaktadır. Damızlık nitelikte kültür ırkı damızlık süt, etçi sığırların ve damızlık düvelerin 
yetiştirildiği damızlık hayvan işletmeleri; süt verimi yüksek kültür ve/veya melek ırkların kullanıldığı, 
sütün sağılmasını ve saklanmasını sağlayan seyyar/sabit sağım ünitesi, soğutma tankı gibi makine-
ekipman ve barınak bölümlerinin bulunduğu süt hayvancılığı işletmeleri, eril, etçi sığırların belirli bir 
sürede, uygun yem oranlarıyla beslenerek yapılan besicilik işletmeleri ve son olarak besi ve sütcül 
özellikler gösteren ırklarla yapılan, süt hayvancılığı ve besicilik özellikleri gösteren kombine işletme 
türü bulunmaktadır. 
 

2.1.3.Canlı Varlığın İlk Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi  

Büyükbaş canlı hayvan işletmelerinde canlı varlığın muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için; varlığın 
işletme tarafından kontrol edilebilmesi, varlığa ilişkin gelecekte elde edilecek faydaların işletmeye 
dönmesinin muhtemel olması ve canlı varlığın gerçeğe uygun değerin veya varlığın maliyetinin 
güvenilir bir şekilde ölçülmesi gerekir.  

                                                           
2
 Yılmaz, E. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:22 (2014). 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

75 
 

TMS 41, büyükbaş canlı varlıkların gerçeğe uygun değerle değerlemesi esasını benimsemiştir. Bunun 
nedeni gerçeğe uygun değer modelinin biyolojik dönüşümle birlikte ortaya çıkan değişikliklerin 
etkilerini en iyi yansıtan model olmasıdır. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinde ortaya çıkan 
değişiklikler, işletme sahibinin gelecekte umduğu ekonomik yararlardaki değişimle doğrudan ilgilidir. 
Bir canlı varlığın gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilmesi durumunda ilk ve sonraki 
değerlemelerde gerçeğe uygun değerden tahmini satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan değerle 
değerlenir. 

Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT)’de büyükbaş canlı varlıkların hangi hesaplarda 
izleneceği belirtilmemiştir. TMS-TFRS’lerin amacına uygun şekilde uygulanabilmesi için yeni hesap 
grupları ve hesapların açılması gerekir. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında bilançoda 
canlı varlıkların ayrı bir grup içerisinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

          *17-CANLI VARLIKLAR: Bu grup, tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıkların ayrı bir şekilde 
izlenmesi durumunda bu varlıkların gösterildiği hesaplardan oluşur. Bu grup, sadece tarımsal 
faaliyette bulunan işletmeler tarafından kullanılır. 

          *27-CANLI VARLIKLAR: Bu grup, tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin bu faaliyetleriyle ilgili 
canlı varlıklarını ayrı bir şekilde izlemesi durumunda on iki aydan daha uzun süre elde tutulacak olan 
canlı varlıkların gösterildiği hesaplardan oluşur. 

          -172 Büyükbaş Hayvanlar: Bu hesap, on iki ay içerisinde elden çıkartılacak inek, dana, at vb. gibi 
büyükbaş hayvanlar için katlanılan maliyetler ile bunlardaki değer değişikliklerinin izlenmesinde 
kullanılır. Satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeleri halinde; raporlama 
döneminde meydana gelen değer artışları, “643 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Artışları” hesabına 
alacak kaydedilmesi, azalışları ise; “653 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları (-)” hesabına borç 
kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilir. 

          -272 Büyükbaş Hayvanlar: Bu hesap, kendisinden veya ürününden fayda sağlamak üzere on iki 
aydan daha uzun bir süre elde tutulacak inek, dana, at vb. gibi büyükbaş hayvanlar için katlanılan 
maliyetler ile bunlardaki değer değişikliklerinin izlenmesinde kullanılır. Hesap, büyükbaş canlı hayvan 
türlerine göre alt hesaplara ayrılabilir. Satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden 
ölçülmeleri halinde; raporlama döneminde meydana gelen değer artışları, “643 Tarımsal Faaliyetlerde 
Değerleme Artışları” hesabına alacak kaydedilmesi, azalışları ise; “653 Tarımsal Faaliyetlerde 
Değerleme Azalışları (-)” hesabına borç kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilir. 

Büyükbaş canlı varlık işletmelerinde yetiştirilen sağmal veya damızlık inekler doğum yaptıklarında 
doğan buzağılar işletme için bir değer oluşturduklarından, buzağının gerçeğe uygun değeri tespit 
edilip kayıt altına alınması gerekir. Buzağıların ilk gerçeğe uygun değeri, değer artışları ve daha sonra 
büyütülüp belli bir olgunluğa getirilinceye kadar yapılan harcamalar 278 YAPILMAKTA OLAN CANLI 
VARLIK YATIRIMLARI hesabında izlenir. Belli bir büyüklüğe erişen buzağılar gelecekte sağmal veya 
damızlık inek olarak kullanılacaksa duran varlıklarda, bir yıl içerisinde satılacaksa dönen varlıklarda 
izlenir.  

2.2.Üretim İşletmelerine Ait Fındık Bahçelerine İlişkin Mali İşlemlerin Türkiye Muhasebe 
Standartları (TMS) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi: Durak Fındık A.Ş. Örneği3 

2.2.1.Çalışmanın Amacı  

Aktiflerinde fındık bahçeleri bulunan ve fındık üretimi yapan işletmelerin taşıyıcı bitki niteliğinde olan 
fındık ocaklarına ilişkin mali nitelikli işlemlerini ilk muhasebeleştirmeden başlamak üzere dönem sonu 
ölçme ve değerleme işlemine kadar TMS 41 ve TMS 16 standartları açısından değerlendirmektir. 

                                                           
3
 Yazarkan, H. Yönetim ve Ekonomi Yıl:2016 Cilt:23 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa, s.409-434. 
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2.2.2.Fındık Üretimi Faaliyetinin TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Açısından Değerlendirilmesi 

Burada öncelikle taşıyıcı bitki kavramı üzerinde durmak gerekmektedir. TMS 41, taşıyıcı bitkiyi, 
kendisi tarımsal ürün olmayan ancak tarımsal bir ürünün üretiminde kullanılan, ayrıca standardın 
tanımladığı canlı varlık sınıfına girmeyen ve bir dönemden fazla ürün vermesi beklenen bir varlık 
olarak tanımlamıştır. Kendisinden süt elde edilen hayvan ve meyve hasat edilen meyve ağaçları buna 
örnek verilebilir. Taşıyıcı canlı varlıklar tarımsal ürün değillerdir, bunlar daha ziyade ürün sağlamak 
için elde bulundurulurlar. 

Bitkisel üretime konu olan varlığın taşıyıcı bitki mi yoksa canlı varlık mı olduğuna karar vermek varlığın 
muhasebeleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü TMS’ye göre canlı varlıklar ve 
taşıyıcı bitkiler farklı kategorilerde değerlendirilir. Bunun için taşıyıcı bitki olarak sınıflandırılacak bir 
varlığın TMS 41’de belirtilen bütün kriterlere uyması beklenir. Bu bağlamda fındık ocağı (bitkisi) 
taşıyıcı bitki kriterlerine göre değerlendirildiğinde tespit edilen sonuçlar şöyledir: 

 Fındık ocağı bir tarımsal ürün olarak fındık meyvesinin üretimi için kullanılır. 

 Ortalama 25-30 yıl ürün vermesi beklenir. 

 Önemsiz kalıntı satışları (yakacak odun) dışında tarımsal ürün olarak satılma ihtimali yoktur. 

 Başlı başına tarımsal bir ürün olarak hasat edilmek üzere yetiştirilmez. 

Fındık ocağına ilişkin yukarıda verilen kriterlere bakıldığında fındık ocağının taşıyıcı bitki olduğu 
söylenebilir. TMS 41, Taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesinde TMS 16 hükümlerinin uygulanacağını 
belirtmiştir. Yani işletmelerin fındık ocağı yetiştirmek üzere yaptıkları bütün harcamalar TMS 16 
Maddi Duran Varlıklar standardına göre muhasebeleştirilmelidir. Fındık ocağından elde edilen fındık 
meyvesi de TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardına göre muhasebeleştirilir. Fındık meyvesi hasat 
anına (daldan koparıldığı an) kadar TMS 41 hükümlerine tabi iken daldan koparıldıktan sonra TMS 2 
hükümlerine tabidir. 

Fındık, gerek bir üretim işlemine tabi tutulabilmesi, gerekse kabuklu haliyle satışa sunulması için 
toplandıktan sonra üç işlemden geçirilir. Bunlar fındık cürufunun (fındık dış yaprağı) güneşte 
kurutulması, kabuklu fındığın cüruftan ayrılması için patoz adı verilen aletler ile ayıklanması ve kabuk 
içindeki fındığın (iç fındık) güneşte kurutulması işlemleridir. Fındık meyvesi ancak bu işlemlerden 
sonra sanayide kullanılabilir ya da kabuklu haliyle satılabilir hale gelmektedir. Bu işlemler aslında 
fındıkla ilgili tarımsal faaliyetin bir parçası olmakla birlikte TMS 41 standardının 3. paragrafı gereği 
TMS 2 standardı kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  

Standartta, hem canlı varlığın hem de tarımsal ürünün değerlemesinin gerçeğe uygun değerden satış 
maliyetlerinin düşülerek yapılacağı belirtilmiştir. Tarımsal ürün olarak fındık meyvesi,  buna uyum 
sağlamakla birlikte, fındık ocağı canlı varlık olarak değil, taşıyıcı bitki olarak nitelendirileceği için fındık 
ocaklarını kapsamamaktadır. (Fındık ocakları inşa edilene kadar yapılmakta olan yatırımlarda 
izlenecektir. Sonraki ölçümlerde ise maliyet veya yeniden değerleme modellerinden biri 
kullanılabilecektir. 

2.2.3.Örnek Olay Çalışması 

Örnek olay çalışmasının temel amacı, tarımsal faaliyet türlerinden biri olan fındık meyvesi 
yetiştiriciliği ve işlenmesi alanında Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin, fındık bahçelerine ilişkin 
mali işlemlerini TMS’ye uygun olarak nasıl muhasebeleştirmeleri gerektiğini ortaya koymaktır. Bu 
doğrultuda, fındık sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından Durak Fındık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin fındık bahçelerine ilişkin muhasebe kayıtlarından örnekler verilmiştir. 

2.2.3.1.Fındık Bahçesinin İlk Muhasebeleştirme İşlemleri 
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Durak Fındık, aktiflerindeki fındık bahçelerini hazır olarak satın almış ve bunu da 250-ARSA VE 
ARAZİLER hesabına kaydetmiştir. İşletme burada fındık bahçesini ve araziyi bütün bir ekonomik değer 
olarak düşünmüştür. TMS ise, canlı varlık ve taşıyıcı bitki ayrımını yaparak, ayrı ayrı 
muhasebeleştirilmesi gerektiğini söylemektedir. TDHP’de canlı varlık için öngörülen bir hesap 
grubunun olmaması sebebiyle çeşitli çalışmalarda bu varlıklar için TDHP’ye eklenebilecek bazı 
hesaplar önerilmiştir. Örneğin TMSK, tarafından yayınlanan bir yıldan uzun süre kullanılacak olan canlı 
varlar için “27 Canlı Varlıklar” hesap grubunu öngörmüştür. Taşıyıcı bitkiler ise maddi duran varlıklar 
gibi düşünülmüş ve TMS 16 hükümlerine tabi tutulmuştur. TDHP’de Maddi Duran Varlıklar hesap 
grubunda boş bırakılan hesap bulunmadığı için taşıyıcı bitkilerin “256 Diğer Maddi Duran Varlıklar” 
hesabının altında izlenmesi uygun olacaktır. (Fındık ocağı) 

Eğer fındık arazisi, boş arazi alınarak oluşturulmak istenirse; arazi bedeli yine 250-ARSA VE ARAZİLER 
hesabında, fındık arazisini oluşturmak için katlanılan maliyetler de 258-YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR hesabında izlenecektir. Fındıklık işletmenin normal verim alacağı ve hasat yapacağı hale 
geldiğinde ise yapılmakta olan yatırım (fındıklık oluşturma işlemleri) tamamlanacak ve 258 no’lu 
hesapta biriken tutar 256 no’lu hesaba aktarılacaktır. 

2.2.3.2.Hasat Edilen Ürünün Aktifleştirilmesi 

Durak Fındık’ın fındıklığına ilişkin yıllık masraflarını ve hasat edilen fındığın aktifleştirilmesini TMS 
hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirmesi gerektiğinden hareketle, kayıtlar hasat anına kadar 
olan ve hasat sonrası kayıtlar olmak üzere ikiye ayrılmalıdır. Hasat anına kadar olan kayıtta fındığın 
hasadına kadar katlanılan maliyetler, 171 BAHÇE BİTKİLERİ hesabı altında izlenmelidir. Fındıklar hasat 
edilip işlemeye gönderildiğinde ise 150-İLK MADDE VE MALZEME hesabına aktarılmalıdır. 

2.2.3.3.Ölçme ve Değerleme 

Fındık ocaklarının dönem sonlarındaki ölçme ve değerleme işlemleri TMS 16’nın öngördüğü 
yöntemlere tabidir. Buna göre işletmeler maddi duran varlıklarının muhasebeleştirme sonrası dönem 
sonundaki ölçümü için “maliyet” ya da “yeniden değerleme” modellerinden birini uygularlar. 
Fındıklıkların piyasadaki değerinin sürekli olarak arttığı varsayımından hareketle değer düşüklüğü 
olmadığı varsayılmış, sadece fındık ocaklarının amortismanı dikkate alınmıştır. Durak Fındık mali işler 
müdürü tarafından fındık ocaklarının ekonomik ömrü “25-30 yıl” olarak belirtilmiştir. (Faydalı ömrü 
25 yıl alınmıştır, dolayısıyla amortisman oranı %4’tür) Amortisman hesaplamada kalıntı değer tahmini 
son yıllarda yapılmıştır. İşletme maliyet modelini seçmiştir. Çalışmada, fındıklıkların değerinde 
dönemler itibariyle artışların görüldüğü göz önüne alınarak, işletmenin yeniden değerleme modelini 
kullanması önerilmiştir.  

2.3.Yumurta Üretim Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin Tarımsal Faaliyetler (TMS 41) Standardına 
Göre Muhasebeleştirilmesi4 

2.3.1.Çalışmanın Amacı  

Yumurta sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için ortak giderleri tespit ederek ürün maliyetlerini 
hesaplamak ve TMS 41’e göre muhasebeleştirilmesini gerçekleştirmektir. Çalışma 5 bölümden 
oluşmaktadır. Giriş bölümü haricinde çalışmanın ikinci bölümünde tarımsal faaliyetlerden 
bahsedilmiş, üçüncü bölümde TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı anlatılmış, dördüncü bölümde 
uygulamaya gidilmiş ve son bölümde sonuç ve değerlendirme yapılmıştır. 

2.3.2.Uygulamanın Amacı  

                                                           
4
 Gültekin, N . (2019). Yumurta Üretim Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin Tarımsal Faaliyetler (TMS 41) 

Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 1 (3) , 246-265. 
Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekimad/issue/46700/582041 
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Uygulamaya konu olan yumurtacılık işletmesinin muhasebe kayıtlarını TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 
Standardına göre yapmaktır. 

2.3.3.Uygulamanın Önemi   

Yumurta üretim işletmelerinde maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili olarak literatürde bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve uygulamacılara yol gösterici 
nitelikte olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, maliyeti hesaplanacak ürünün biyolojik dönüşüme sahip 
canlı bir varlık olması çalışmayı önemli kılan diğer bir etkendir. 

2.3.4.Uygulamanın İçeriği ve Yöntemi  

          Çalışmaya konu olan işletmenin yumurta üretimi:  

          • Civciv alımı,  

          • 20 haftada civcivlerin yumurtacı piliç haline getirilmesi,  

          • 20 ile 80. hafta arasında yumurta üretimi,  

          • 80. hafta sonunda piliçlerin beyaz et sektörüne satımı olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. 

2.3.5.Uygulamaya Ait Veriler  

Konya ilinde faaliyet gösteren Ecrin Yumurtacılık Tavukçuluk Ltd. Şti.den elde edilen bilgiler 
doğrultusunda çalışmanın verileri oluşturulmuştur. Veriler toplanırken üreticiyle görüşme ve 
kümeslerde incelemeler ve gözlemler yapılmıştır. Ayrıca kümes üretim takibinin yapıldığı bilgisayar 
kayıtlarından da yararlanılmıştır. 

2.3.6.Uygulamanın Kısıtları  

Çalışmada işletmenin üretim maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik işlemlere ağırlık verilmiş olup bu 
nedenle işletmenin yönetim ve diğer faaliyetlerle ilgili işlemler, KDV ve tarih ihmal edilmiştir. Ayrıca 
hammadde ve malzeme alışlarında fiyatların değişmediği, satın alma ve satış işlemlerinin kredili 
yapılacağı bununla birlikte işletmenin tedarikçisi konumunda olduğu firmaya yapmış olduğu yumurta 
satışlarının miktarları ve ortalama fiyatları üçer aylık olarak tablolarda ortaya konularak muhasebe 
kaydı tek seferde yapılmıştır. Uygulamada muhasebe kayıtları yapılırken, yumurta üretimi süreci için 
gerekli muhasebe kayıtları ön planda tutulmuştur. İşletmenin dönem açılış kaydı ve dönem sonu 
işlemleri uygulamanın anlaşılabilirliği açısından kapsam dışında tutulmuştur. Dönem sonu işlemleri 
yumurta üretim süreci sonu olan 80. haftada yapılmıştır. 

2.3.7.Uygulama ve Muhasebe Kayıtlarının Özeti 

*Yatırımı devam eden maddi duran varlığın gider kaydı (yumurtacı piliçler için hazırlanan kümes için): 
Haşerelerle mücadele kapsamında yapılan giderler, dezenfektasyon ve temizlik malzemeleri için 
yapılan giderler “Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları” hesabına kaydedilmiştir. 

*Yatırımı devam eden canlı varlığa ait hammadde alımı muhasebe kaydı:  Civciv, başlangıç yemi, 
büyütme yemi, start yemi, yumurta öncesi yemi, aşı ve bio güvenlik ve sağlık için yapılan giderler, 
“yetişmekte olan piliçler” alt hesabı altında “İlk Madde Ve Malzeme” hesabına kaydedilmiştir.  

*İlk madde ve malzemelere alınan giderler (Alınan malzemelerin yumurtacı tavuk üretiminde 
kullanılması), direkt ve endirekt (Genel üretim gideri) işçilik giderleri “Yapılmakta Olan Canlı Varlık 
Yatırımları” hesabına aktarılmıştır. 

*Kılavuz yumurtaların (önceden satış) satışından elde edilen gelirin muhasebe kaydı: Yapılmakta Olan 
Canlı Varlık Yatırımları hesabından çıkış yapılmıştır. 

*Değerleme aşamasında, değer düşüklüğü tespit edilmiş, Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımlarının 
değeri azaltılarak Canlı Varlık Değerleme Azalışları hesabına borç kaydedilmiştir. 
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*Yatırımı tamamlanan canlı varlıkların aktifleştirilmesi muhasebe kaydı: Yumurtacı tavuk yatırım 
aşaması tamamlandıktan sonra Kanatlı Hayvanlar hesabına alınmıştır. 

3.SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Uluslararası Muhasebe Standardı 41 Tarımsal Faaliyetler, 2003 yılında tarım işletmeleri tarafından 
uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de ise 2005 yılından sonra başlayan hesap dönemlerinde 
uygulanmaya başlamıştır. Bu standart, taşıyıcı bitkilerin dışında kalan canlı varlıklar, hasat 
zamanındaki tarımsal ürünler ve tarımsal faaliyetlerin kapsamına giren devlet teşviklerini 
kapsamaktadır. Bu standart, hasat zamanındaki tarımsal ürünlere uygulanmaktadır. Hasat 
zamanından sonraki faaliyetlerin sonucunda elde edilen ürünler, TMS 2 Stoklar’ın kapsamına 
girmektedir. Örneğin Büyükbaş hayvan grubuna giren sığır ve bundan elde edilen süt TMS 41’in 
kapsamına girerken sütten yapılan peynir, TMS 2’nin kapsamına girmektedir. Canlı varlıklar ve 
tarımsal ürünlerin TMS 41’e göre muhasebeleştirilmesi için; işletmenin canlı varlığı ve tarımsal ürünü 
kontrol ediyor olması, bunlardan gelecekte fayda sağlamasının muhtemel olması ve bunların gerçeğe 
uygun değerinin ve maliyetinin güvenilir bir şekilde tespit ediliyor olması gerekir. Devlet teşviklerinin, 
TMS 41 kapsamında incelenebilmesi için canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinden satış 
maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklüğü karşılığı düşülerek değerlenen canlı varlıklar ise TMS 20 Devlet Teşviklerinin 
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı kapsamında incelenmektedir. 

Bu çalışmada TMS 41’in uygulamada nasıl kullanıldığını ya da kullanılması gerektiğini belirtmek için 3 
ayrı makale incelemesi yapılmıştır. Büyükbaş yetiştiriciliği, fındık ve yumurta üretimi bu çalışma 
kapsamında ele alınmıştır. İnceleme sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

          *Büyükbaş canlı hayvan işletmelerinin canlı varlığı muhasebeleştirebilmesi için büyükbaş 
hayvanı kontrol etmesi, gelecekte bu büyükbaş hayvanlardan fayda sağlamasının muhtemel olması ve 
de büyükbaş hayvanın gerçeğe uygun değerinin ve maliyet değerinin güvenilir bir şekilde 
belirlenebilmesi gerekir. Büyükbaş hayvanlar gerçeğe uygun değerle değerlenirler, eğer gerçeğe 
uygun değer güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa ilk ve sonraki değerlemelerde de gerçeğe uygun 
değerden satış maliyetlerinin çıkarılmasından sonraki değerle değerlenir. Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğinde büyükbaş canlı varlıkların hangi hesaplarda izleneceği ile ilgili bir hesap 
belirtilmemiştir. Bu doğrultuda, büyükbaş canlı varlıklar için 172-272 Büyükbaş Hayvanlar hesabının 
açılması önerilmektedir. Son olarak büyükbaş hayvanlar eğer işletmede üretiliyorsa, büyükbaş 
hayvanın yavrusu yapılmakta olan yatırımlar hesabının kullanılması önerilmektedir. 

          *Fındık ocaklarının dikilip büyümesinden mahsul verir hale gelmesine ve tarımsal ürün olan 
fındık meyvesinin hasat edilmesine kadar geçen süreçte yapılan işlemler 2014 yılında yapılan 
değişikliğe kadar TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardında belirtilen tarımsal faaliyet sayılma 
şartlarına uyum göstermekte iken bu tarihten itibaren standarda “taşıyıcı bitki” kavramı getirilmiş ve 
taşıyıcı bitkiler TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı kapsamına dahil edilmiştir. Fındık ocakları ise 
taşıyıcı bitki kapsamına girdiğinden TMS 16’ya göre muhasebeleştirilmektedir. Fındık ocaklarının 
üzerinde yetişen fındık ağaçları ise TMS 41 kapsamına girmektedir. Hasat edilen fındıklar ise TMS 2’ye 
tabi olmaktadır. Fındık ocaklarının dönem sonlarındaki ölçme ve değerleme işlemleri TMS 16’nın 
öngördüğü yöntemlere tabidir. Buna göre işletmeler maddi duran varlıklarının muhasebeleştirme 
sonrası dönem sonundaki ölçümü için “maliyet” ya da “yeniden değerleme” modellerinden birini 
uygularlar. Örnekteki işletme maliyet modelini seçmiş ancak fındıklıkların değerinde dönemler 
itibariyle artışların görüldüğü göz önüne alınarak, işletmenin yeniden değerleme modelini kullanması 
önerilmiştir.  

          *Hayvansal üretimin bir dalı olan yumurta üretim maliyetlerinin TMS 41 çerçevesinde 
hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, tabiki de tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi alanına 
katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan maliyet tabloları ile yumurtacı tavuk yetiştirme 
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maliyeti ve yumurta üretim maliyetleri sipariş kartları ile de yumurtacı tavuk yetiştirme birim maliyeti 
ve yumurta birim maliyeti hesaplanmıştır. Sonuç olarak canlı varlıkların TMS 41’e göre değerlemesi 
yapılarak mali tabloların güvenilirliği arttırılmıştır.  
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Özet  

Örgüt çalışanları, örgütün başarısı ve devamlılığı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle örgüt 
yöneticileri, çalışanların işlerini isteyerek yerine getirebilecekleri uygun çalışma koşullarını oluşturarak 
iş streslerini azaltmalı ve motive olacakları iş ortamları yaratarak iş tatmin düzeylerini yükseltmelidir. 
İş stresi düşük olan ve iş tatmini sağlanan örgütlerde çalışanların performansları yüksek olmakta ve 
örgüt sağlıklı bir biçimde hayatını devam ettirerek amaç ve hedeflerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle 
örgütlerin istedikleri performans düzeylerine ulaşabilmeleri için çalışanlarının stres düzeylerini ve iş 
tatmin düzeylerini belirlemesi önemlidir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada bir hizmet işletmesi 
olarak banka çalışanlarının iş stresleri ve iş tatmin düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 
kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Bursa ilinde faaliyet göstermekte olan kamu ve özel 
bankalarda çalışan 440 banka çalışanı örneklem olarak belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak 
anket kullanılmıştır. Çalışmada banka çalışanlarının stres düzeylerini belirlemek için Aktaş (1996) 
tarafından geliştirilen iş stresi ölçeği ve iş tatmin düzeylerini belirlemek için ise Hacettepe 
Üniversitesinden Deniz ve Güliz Gökçora aracılığıyla ve dilbilimcilerin kontrolünden geçerek Türkçe’ 
ye çevrilmiş olan Minnesota İş Tatmin ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde ve ortalama 
analizleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada banka çalışanlarının yaptıkları iş karşılığında elde ettikleri 
kazanç konusunda en düşük tatmin seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca birçok banka 
çalışanının işlerinin gereklerini yerine getirmek için kendilerine çoğu zaman aşırı yüklendikleri ve bu 
durumun çalışanları strese sokabileceği belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca başkaları için bir şeyler 
yapabildiklerini hissetmeleri ve çalışma arkadaşları ile iyi anlaşmaları, çalışanların iş tatmin düzeylerini 
yükselten unsurlar olarak belirlenmiştir.             

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, İş Stresi, Banka Çalışanları, Minnesota İş Tatmin Ölçeği.     

Determination of Work Stress and Job Satisfaction Levels of Bank Employees: The Case of Bursa 
Province 

Abstact  

Organization employees are very important for the success and continuity of the organization. For 
this reason, organization managers should create appropriate working conditions in which 
employees can perform their jobs willingly, reduce work stresses and increase their job satisfaction 
levels by creating work environments where they will be motivated. In organizations with low job 
stress and job satisfaction, employees' performance could be high and the organization will be able 
to achieve its goals and objectives by continuing their lives in a healthy way. For this reason, it is 
important for organizations to determine the stress levels and job satisfaction levels of their 
employees in order to achieve the desired performance levels. Based on this, the job stresses and job 
satisfaction levels of bank employees as a service company were tried to be determined in this study. 
Using the convenience sampling method in the study, 440 bank employees working in public and 
private banks in Bursa were determined as the sample. Questionnaire was used as data collection 
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technique. In the study, the work stress scale developed by Aktaş (1996) to determine the stress 
levels of bank employees and the Minnesota Job Satisfaction scale, which was translated into Turkish 
by Deniz and Güliz Gökçora from Hacettepe University and passed through the control of linguists, 
were used to determine their job satisfaction levels. The data obtained were analyzed by percentage 
and mean analysis. In the study, it was determined that bank employees have the lowest level of 
satisfaction with the earnings. In addition, it has been determined that many bank employees are 
often overloaded to fulfill the requirements of their jobs, and this situation may stress the 
employees. In the research, the feeling that they can do something for others and getting along with 
their colleagues are the factors that increase the job satisfaction levels of the employees. 

Keywords: Job Satisfaction, Job Stress, Bank Employees, Minnesota Job Satisfaction Scale. 

Giriş 

Günümüz rekabet ortamında başarılı olmak isteyen örgütlerin yenilikçi, motivasyonları yüksek, iş 
stresi düşük ama işlerinde tatmin olmuş ve bu nedenle de performansları yüksek çalışanlara 
ihtiyaçları vardır. Ancak günümüzde örgütlerin pek çoğunda çeşitli nedenlerle çalışanların iş 
streslerinin yüksek ve iş tatminlerinin ise ne yazık ki düşük kaldığı gözlemlenmektedir. Örgüt 
performansı için oldukça önemli olan iş tatmininin, sürekli olarak yüksek tutulması gerekmektedir. 
Çalışanların iş stresinin azaltılması, iş tatminlerinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle 
çalışanların iş stresine neden olan sebeplerin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılmaya 
çalışılması, iş tatminlerinin yükseltilebilmesi için önemli olmaktadır. Buradan yola çıkarak bu 
çalışmada özellikle stresin yoğun olduğu bankalarda çalışanların stres düzeyleri ve buna bağlı olarak iş 
tatmin düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.   

İş Stresi 

Stres kavramı il olarak Selye (1977) tarafından kullanmıştır ve  “vücudun herhangi bir dış talebe 
verdiği özel olmayan tepki” şeklinde tanımlanmıştır (23-25). Mason stresin bireye özgül zihinsel veya 
duygusal davranımın bir karşılığı olduğu ve bazı insanların stresin zararlı yönlerinden etkilenmeyeceği 
görüşündedir (Erdoğan, 1996, ss. 270-272). İş stresi ise, işgörenin işlerini gerçekleştirirken, iş 
koşullarından veya işgörenin karakteristik özelliğinden dolayı işletmeye uyum sağlayamamasından 
kaymaklı olarak gösterdiği zihinsel veya duygusal davranım olarak açıklanabilir (Şenyiğit, 2004, s.104). 
İş hayatında stres, örgütün ruhsal gerginliklerini doğrudan ya da dolaylı olarak arttıran, işe olan 
katkılarını azaltan ve işgücü maliyetini artıran bir unsurdur. Stres kaynakları genellikle toplumsal, 
çevresel ve bireysel olmak üzere üç grupta toplanmaktadır (Altıntaş, 2003, s.11). Örgütsel iş stresi 
kaynakları iş yükünün fazla olması, zamanın sınırlılığı, denetimin nitelik olarak yetersiz olması, 
yetkinin yüklenilen sorumluluktan az olması, politik havanın güvensizliği, rol belirsizliği ve/veya rol 
çatışması, örgüt ile bireyin değerleri arasında uyumsuzluğun olması, birey ile iş arasındaki 
uyumsuzluk, sorumluluktan kaynaklanan endişe, örgütteki çalışma koşulları, insan ilişkileri ve 
yabancılaşma olarak sıralanabilir (Davis ve Newstorm, 1988, s.422). Bireysel stres kaynakları ise 
bireyin bizzat kendisi ile ilgili olup kişilik, yaş, cinsiyet, aile yapısı ve ekonomik şartlar şeklinde 
sıralanabilir. Stres, uygun yoğunlukta ve nitelikte ise bireyi geliştiren ve tecrübe kazandıran bir uyarıcı 
özellik kazanmaktadır. Aksi taktirde bireylerde fiziksel, psikolojik ve davranışsal sapmalara neden 
olmaktadır (Balcı, 2014, s.13).  

İş Tatmini 

İş tatmini insanların deneyim ve duygularını, bu duygulara ve deneyimlere sahip kişi ile bu kişinin işi 
ve iş çevresi arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Bayrak Kök, 2006, s.293). Kısacası iş ile insan 
arasındaki uyumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Nitekim Akıncı’ya (2002, s.2-3) göre de iş tatmini, işin 
özellikleriyle çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşen ve çalışanın işinden hoşnutluk 
duymasını belirleyen bir olgudur. Örgüt çalışanlarının iş tatmin düzeylerini etkileyen pek çok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörler bireysel ve örgütsel olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Bireylerin 
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farklı düzeylerde doyum elde etmelerini sağlayan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, mesleki konum 
ve kıdem, kişilik, zeka, hizmet süresi gibi etmenler bireysel faktörlerdir. İşin niteliği, yönetim tarzı ve 
denetim biçimi, güvenlik duygusu, iletişim, ücret, gelişme ve yükselme imkanları, rekabet, çalışma 
koşulları, iş arkadaşları ve örgütsel ortam gibi unsurlar ise çalışanların iş tatminini etkileyen örgütsel 
faktörlerdir (Özaydın ve Özdemir, 2014, s.254). İş tatmininin üç önemli boyutu bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi iş tatmininin bir iş durumuna karşı verilmiş olan duygusal bir yanıt olması bu 
nedenle de gözle görünmeyen sadece ifade edilebilen bir özellik taşımasıdır. İkinci boyutu, genellikle 
kazançların ne ölçüde karşılandığını ya da beklentilerin ne kadarının aşıldığını belirlemesidir. Üçüncü 
boyutu ise, birbirleri ile ilişkili çeşitli tutumları (işin kendisi, ücret, terfi imkanları, yönetim tarzı, 
çalışma arkadaşları gibi) temsil etmesidir (Şimşek, 1995, s.92). İş tatmini çeşitli nedenlerden dolayı 
hem çalışanlar hem de örgüt için önemli olmaktadır. İş tatmini yüksek olan çalışanlar işine karşı azami 
enerji göstermekte, sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeye çalışmakta iken tatminiz çalışmalar 
ise sıkıntılı, mutsuz ve gergin bir şekilde çalışmaktadır. Örgüt açısından ise çalışanların iş tatmininin 
yüksek olması durumunda örgüt amaçlarına etkin bir şekilde ulaşabilmekte, daha az kaynak 
kullanmakta ve çalışanların performansının yüksek olması nedeniyle örgüt performansı da 
artmaktadır (Özpehlivan 2018, s.47).     

Örgütlerde iş stresinin istenenden fazla olması çalışmaların performanslarını olumsuz yönde 
etkilerden iş tatmininin yüksek olması çalışanların ve örgütün performansını olumlu yönde 
etkilemektedir. Bu nedenle örgütlerin çalışanların stres düzeylerini ve iş tatmin düzeylerini 
belirlemesi ve buna bağlı olarak gerekli düzenlemeleri yapmasında fayda bulunmaktadır. Buradan 
yola çıkarak bu çalışmada da bir hizmet işletmesi olarak yaptıkları iş gereği insanlarla çok fazla ilişki 
içerisinde olan ve buna bağlı olarak iş stresi düzeyleri yüksek olabilen banka çalışanlarının iş stres 
düzeyleri ve iş tatmin düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yöntem 

Çalışmada banka çalışanlarının iş stresi ve iş tatmini düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Buna bağlı 
olarak araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, evreni, örneklemi, veri toplama tekniği, bulgular ve 
yorum bu bölümde verilmektedir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, bir hizmet işletmesi olan banka çalışanların iş stresi ve iş tatmini düzeylerini 
belirlemektedir. İş tatmini ve iş stresi hastane, güvenlik, danışmanlık, eğitim gibi özellikle hizmet 
ağırlıklı sektörlerin çalışanlarında, sıklıkla irdelenmesi gereken kavramlardandır. Her iki kavramda 
örgüt performansı etkilemektedir. Araştırma bir hizmet işletmesi olarak insanlarla çok fazla ilişki 
içerisinde olan banka çalışanlarının iş stres düzeylerinin yüksek olduğu durumları belirlemesi ve 
stresin iş tatminini olumsuz yönde etkilemeden önce gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından 
önemlidir.   

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Bursa ili ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca hizmet işletmeleri arasından yalnızca bankalarda 
gerçekleştirilmiş olması araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Bursa ilinde faaliyet göstermekte olan kamu ve özel banka çalışanları 
oluşturmaktadır. Türkiye Bankalar Birliğinin web sayfasında yer alan bilgilere göre 2019 yılında Bursa 
ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel bankalarda toplam 5.172 çalışan bulunmaktadır5. Araştırmanın 
evrenini 5.172 çalışan oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için araştırma 
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kolayda örnekleme yöntemi ile Bursa ilinde kamu ve özel bankalarda çalışan 440 kişi üzerinden 
yürütülmüştür. 

Veri Toplama Tekniği     

Araştırmada veri toplam tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde banka çalışanlarının (yaş, cinsiyet, sektörde çalışma yılı ve eğitim düzeyi) demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla sorulmuş 5 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde Dr. Suzanne Haynes 
tarafından Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinde çalışan kadınlar ve erkekler üzerinde uygulanmış 
olan ve Aktaş (1996) tarafından bir grup uzman yardımıyla Türkçeye çevrilerek güvenilirlik çalışmaları 
yapılmış bulunan iş stresi ölçeğindeki sorular kullanılmıştır. Bu bölümde toplam 7 soru yer almaktadır. 
Üçüncü bölümde yer alan iş tatmini ölçeği Weis ve arkadaşları tarafından 1967 yılında geliştirilmiş 
olan ve Hacettepe Üniversitesinden Deniz ve Güliz Gökçora tarafından dilbilimcilerin kontrolünden 
geçirilerek Türkçe’ye çevrilmiş bulunan Minnesota İş Tatmini ölçeği kullanılmıştır. Bu kısımda 
çalışanların içsel ve dışsal tatmini ölçmek amacıyla 20 soru yer almaktadır (Başalp, 2001, s.107). 
Ölçeğin 12 sorusu içsel faktörlere bağlı iş tatminini, 8 sorusu ise dışsal faktörlere bağlı iş tatminini 
belirlemeye yöneliktir.  

Bulgular ve Yorum 

Araştırmada öncelikle katılımcılar hakkında genel bir bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların 
demografik özellikleri ile ilgili bulgular Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcılar Hakkında Genel Bilgiler 

Kurum Türü Sayı Yüzde % 

Kamu 220 50 

Özel 220 50 

Toplam 440 100 

Yaş grupları   

20-25 yaş 19 4,3 

26-30 yaş 117 26,6 

31-35 yaş 137 31,1 

36-40 yaş 77 17,5 

41 yaş ve üzeri 90 20,5 

Toplam 440 100 

Cinsiyet Sayı Yüzde % 

Kadın 253 57,5 

Erkek 187 42,5 

Toplam 440 100 

Sektörde Çalışma süresi Sayı Yüzde % 

0-1 yıl 19 4,3 

2-5 yıl 102 23,2 

6-10 yıl 159 36,1 
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11-15 yıl 67 15,2 

16 yıl ve üzeri 93 21,1 

Toplam 440 100 

Eğitim durumu Sayı Yüzde % 

İlköğretim 2 0,5 

Lise 46 10,5 

Önlisans 31 7 

Lisans 314 71,4 

Lisansüstü 47 10,7 

Toplam 440 100 

 

Araştırmada katılımcıların kamu ve özel bankalara eşit dağıtılmasına dikkat edilmiştir. Katılımcıların 
çoğunluğu (%57,5) kadındır. Bunun nedeni olarak bankacılık sektörünün kadın ya da erkekler 
tarafından aynı derecede tercih edilebilen bir sektör olması gösterilebilir. Katılımcıların yarıdan 
fazlasının (% 57,7) 26-35 yaş arasındadır. Banka çalışanların göreceli olarak genç bir profile sahip 
olduğu söylenebilir. Katılımcıların 1/3’ünün sektörde 6 ila 10 yıl arasında bir tecrübesi var iken 
%59,3’ü 2 ila 10 yıl arasında bir tecrübeye sahiptir. Katılımcıların sektörde çok uzun yıllar tecrübeye 
sahip olmamalarının nedeni katılımcıların %57,7’sinin geç yaşta olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Katılımcıların büyük bir kısmı (%71,4) lisans diplomasına sahiptir. Bu oran, lisansüstü 
programlardan mezun olanlarda eklendiğinde (%82,1) oldukça yükselmektedir. Buradan yola çıkarak 
banka çalışanlarının genellikle eğitim seviyelerinin yüksek olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın ikinci bölümünde banka çalışanlarının stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik 7 soru 
sorulmuştur. Banka çalışanlarının stres düzeylerine ilişkin algı ve değerlendirilmelerine ilişkin 
istatistiki bulgular Tablo 2 ve 3’de verilmektedir.  

Tablo 2. Katılıcıların Stres Düzeylerine İlişkin Değerlendirmeleri 

Katılımcıların Stres Düzeylerini Belirlemeye Yönelik İfadeler Sayı Yüzde % 

1) Şu anki iş yükünüzle ilgili duygunuz nedir?   

 Beni çok fazla zorluyor ve bunaltıyor 71 16,1 

 Beni çok bunaltıyor 79 18 

 Beni zorluyor 48 10,9 

 Beni biraz zorluyor 171 38,9 

 Beni hiç bunaltmıyor 71 16,1 

Ort: 3,74 Std. Sapma: 1,304 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Beni çok fazla zorluyor ve bunaltıyor”, 5 “Beni hiç bunaltmıyor” 
anlamındadır. 

2) Genellikle işten ayrılana kadar yapmanız gereken her şeyi bitirebiliyor 
musunuz? 

  

 Her şeyi zamanında bitiririm 198 45 
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 Büyük bölümünü bitiririm 137 31,1 

 Bir bölümünü bitiririm 32 7,3 

 Çok azını bırakırım 43 9,8 

 İşte kalıp bitirmeye çalışırım 30 6,8 

Ort: 3,21 Std. Sapma: 1,349 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Her şeyi zamanında bitiririm”, 5 “İşte kalıp bitirmeye çalışırım” 
anlamındadır. 

3) “Bazı iş arkadaşlarımla veya astlarınla çalışmak güçtür”. Bu ifadeye ne derece 
katılıyorsunuz? 

  

 Çok fazla güç bulurum 20 4,5 

 Çok güç bulurum 37 8,4 

 Bazen güç bulurum 242 55 

 Çok az güç bulurum 92 20,9 

 Çok olumlu bulurum 49 11,1 

Ort: 3,26 Std. Sapma: 0,925 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Çok fazla güç bulurum”, 5 “Çok olumlu bulurum” anlamındadır. 

4) “İşimin gereklerini yerine getirmek için çoğunlukla kendime aşırı yüklenirim”. 
Bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? 

  

 Tamamıyla katılıyorum 96 21,8 

 Çoğu zaman doğru 186 42,3 

 Bazen doğru 97 22 

 Nadiren doğru 27 6,1 

 Kesinlikle doğru değil 34 7,7 

Ort: 2,36 Std. Sapma: 1,12 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Tamamıyla katılıyorum”, 5 “Kesinlikle doğru değil” anlamındadır. 

5) “İşimde baskı altında kaldığımda kontrolümü kaybetme eğilimindeyim”. Bu 
ifade sizin için ne derece doğrudur? 

  

 Tamamıyla katılıyorum 27 6,1 

 Çoğu zaman doğru 41 9,3 

 Bazen doğru 93 21,1 

 Nadiren doğru 154 35 

 Kesinlikle doğru değil 125 28,4 

Ort: 3,70 Std. Sapma: 1,155 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Tamamıyla katılıyorum”, 5 “Kesinlikle doğru değil” anlamındadır. 

6) “İşimin gereklerini yerine getirmemi engelleyen birçok müdahalenin 
sıkıntısını yaşıyorum”. Bu ifade sizin için ne derece doğrudur? 
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 Tamamıyla katılıyorum 40 9,1 

 Çoğu zaman doğru 81 18,4 

 Bazen doğru 148 33,6 

 Nadiren doğru 109 24,8 

 Kesinlikle doğru değil 62 14,1 

Ort: 3,16 Std. Sapma: 1,156 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Tamamıyla katılıyorum”, 5 “Kesinlikle doğru değil” anlamındadır. 

7) “İşim evde de devam eder, işimi bitirmeden hayatta uyuyamam”. Bu ifade 
sizin için ne derece doğrudur? 

  

 Tamamıyla katılıyorum 36 8,2 

 Çoğu zaman doğru 74 16,8 

 Bazen doğru 110 25,0 

 Nadiren doğru 74 16,8 

 Hiç doğru değil 146 33,2 

Ort: 3,50 Std. Sapma: 1,321 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Tamamıyla katılıyorum”, 5 “Hiç doğru değil” anlamındadır. 

 

Tablo 3. Stres Ölçeğine İlişkin Ortalamalar 

Madde Ortalama Std. Sapma 

Soru 1 3,74 1,304 

Soru 2 3,21 1,349 

Soru 3 3,26 ,925 

Soru 4 2,36 1,120 

Soru 5 3,70 1,155 

Soru 6 3,16 1,156 

Soru 7 3,50 1,321 

Stres ölçeği ortalaması 3,24 ,637 

 

Katılımcıların genel olarak stres düzeylerine bakıldığında orta düzeyde olduğu söylenebilir. 
Katılımcıların stres düzeylerinin en çok, işin gereklerini yerine getirebilmek için kendilerine çok fazla 
yüklenmelerinden (2,36) dolayı artış gösterebileceği belirlenmiştir. Onun dışındaki durumlarda 
katılımcıların genellikle orta düzeyde strese sahip olduğu görülmektedir.   

Katılımcılar iş yüklerinin orta düzeyde (3,74) olduğunu düşünmektedir.  Nitekim katılımcıların % 
38,9’u iş yüklerinin onları biraz zorladıklarını belirtmiştir. İş yükü, niceliksel ve niteliksel olmak üzere 
iki gurupta toplanmaktadır. Niceliksel iş yükü kısıtlı zamanda yetiştirilmesi gereken çok fazla iş 
çeşidinin olması anlamına gelmektedir. Niceliksel iş yükünün neden olduğu zaman baskısı, 
çalışanlarda endişe ve gerilim yaratmaktadır. Niteliksel iş yükü ise işin gereklerinin çalışanın 
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yeterliliğini aşması durumunda gözlemlenmektedir. Çalışanın işin gerektirdiği bilgiye, yeteneğe ve 
özelliklere sahip olmaması ve bu nedenle işte zorlanması, çalışanın çok daha fazla yorgunluk ve 
tükenmişlik hissine kapılmasına neden olmaktadır  (Yamuç ve Türker, 2015, s.396). Farooqi (2014) 
yapmış olduğu çalışma sonucunda aşırı iş yükünün strese neden olduğunu ve bunun sonucunda 
çalışanların iş tatmini, motivasyon ve performanslarının olumsuz etkilendiklerini belirlemiştir (s.27). 
Abbasi (2015) ise, aşırı iş yükünün çalışanlarda strese neden olarak iş tatminlerini ve iş devri 
niyetlerini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur (s. 33). Banka çalışanlarının iş yüklerini orta düzeyde 
bulmaları, iş yükünün kendilerinde çok fazla stres yaratacak düzeyde olmadığını göstermektedir.  

Katılımcılar işlerinden ayrılmadan önce işlerini bitirme konusunda üzerlerinde orta derecede (3,21) 
bir baskı hissetmektedir. Katılımcıların yarıya yakını (%45) tüm işlerini zamanında bitirebildiklerini 
belirtmiştir. İşlerini zamanında tamamlayabildiklerini düşünen katılımcılar bu nedenle iş yüklerinin 
çok fazla olmadığını düşünüyor olabilir. İş yükünün çok olması ve işleri mesai saati bitmeden 
tamamlamak zorunda kalan çalışanla zaman kısıtlaması nedeni ile strese girebilir. Aydın (2008) 
işyerindeki örgütsel stres kaynaklarını kültürel yapıya ilişkin, rol yapısına ilişkin, üretim yapısına ilişkin, 
yetke yapısına ilişkin ve görev yapısına ilişkin olmak üzere beş grupta toplamıştır. Bunların arasından 
üretim yapısına ilişkin nedenler arasında zaman baskısının da olduğunu belirtmektedir (s. 54). Ancak 
banka çalışanlarının iş yüklerini çok fazla olmadığını düşünmesi onların bu konuda ortalama bir stres 
yaşayacaklarını göstermektedir.  

Katılımcılar iş arkadaşları ya da astları ile çalışmakta pek zorlanmadıklarını (3,26) belirtmişlerdir.  
Nitekim katılımcıların %55’i bu soruya “Bazen güç bulurum” cevabı vermiştir. Örgüt çalışanları 
işyerinde amaçlarına ulaşabilmek için iş arkadaşları, astları ve üstleri ile işbirliği içerisinde çalışmak 
zorundadır. Çalışanlar işyerinde bireysel başarıları için aynı zamanda iş arkadaşlarıyla rekabet de 
etmektedirler. Bu durum zaman zaman örgüt içerisinde birlikte çalışmayı zorlayabilmekte ve 
çatışmaya neden olabilmektedir. Örgütlerde makul seviyelerde yaşanan çatışmalar örgüt 
performansını olumlu etkileyebildiği gibi çatışmanın çok fazla olması çalışanlar üzerinde stres 
oluşmasına neden olmaktadır. Trivellars, Reklitis, Platis (2013) sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları 
araştırmada çatışmanın önemli bir stres kaynağı olduğunu belirlemişlerdir (s. 720). Katılımcıların iş 
arkadaşları ile çalışmakta pek zorlanmadıklarını ifade etmeleri, çok fazla çatışma yaşamadıklarını ve 
bu nedenle de iş arkadaşları ile birlikte çalışmaktan kaynaklı orta düzeyde bir stres yaşadıklarını 
göstermektedir.      

Katılımcıların işlerinin gereklerini yerine getirmek için kendilerine aşırı yüklendikleri (2,36) zamanlar 
olabilmektedir. Katılımcıların %42,3’ü bu soruya “Çoğu zaman doğru” cevabı verirken %21,8’i de 
tamamen katılıyorum cevabı vermiştir. Bu iki soruya doğru cevabı veren çalışan sayısı ise toplamda 
%64,1’dir.  Niteliksel iş yükünü ifade eden bu durum, çalışanlar üzerinde strese neden olabilir. Banka 
çalışanlarının işlerini yerine getirirken kendilerini zorlayan durumun nedeninin tespit edilmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması (eğitim verilmesi, iş tanımlarının ve iş gereklerinin tekrar gözden 
geçirilmesi, terfi kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi gibi), çalışanların niteliksel iş yüklerinin 
azaltılmasına ve doğal olarak stres düzeylerinin de düşürülmesine yardımcı olabilecektir.  

Katılımcılar işlerinde baskı altında kalsalar da kontrollerini kaybetme eğiliminde pek değildir. Bu 
soruya katılımcıların %28,4’ü pek değilim cevabı verirken %84,5’, bazen doğru, nadiren doğru ya da 
kesinlikle doğru değil cevabı vermiştir. Sorunun yanıtlarından 1 “Tamamıyla katılıyorum” 5 ise 
“Kesinlikle doğru değil” olarak değerlendirildiğinde ortalamanın 3,70 olması da katılımcıların işlerinde 
baskı altında kalsalar da hakimiyetlerini kaybetme eğilimde pek olmadıklarını göstermektedir. 

Katılımcılar işlerini yerine getirmelerini engelleyen çok fazla müdahale ile bazen karşılaştıklarını  
(3,16) belirtmiştir. Örgüt çalışanlarının örgütte çalışırken ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşmada 
herhangi bir müdahale ile karşılaştıklarında kendilerini kısıtlanmış ve engellenmiş olarak hissetmekte 
ve strese girebilmektedir. Bu durum ise çalışanın işinde başarısız olmasına neden olarak yükselmesini, 
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terfi etmesini, daha iyi kariyer imkanlarına sahip olmasını, daha yüksek ücret elde edebilmesini 
engelleyebilmektedir (Yüksel, 2014, s.117). Araştırmaya katılanların kendilerine çok sık olmamakla 
birlikte bazen müdahale edildiklerini hissediyor olmaları, bu müdahalenin kendilerini strese sokacak 
düzeyde olmadığını göstermektedir.  

Katılımcılar işlerini evlerine pek götürmediklerini (3,50) belirtmişlerdir. Çalışmanlar için iş kadar aile 
de önemlidir. Çalışanlar zaman zaman her iki tarafın da isteklerini karşılama konusunda bir denge 
oluşturmakta zorlanabilmektedir. Çalışanlar ailelerine daha çok zaman ayırmak istedikleri için işten 
gelen her talep ya da eve getirilen her iş çalışanda stres yaratabilmektedir (Kılıç ve Sakallı, 2013, 
s.211). Katılımcıların büyük bit kısmı (%75) eve ya hiç iş götürmediklerini ya da bu durumun çok sık 
olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle katılımcılar bu konuda işleri ile ilgili çok fazla stres 
yaşamamaktadır.  

Araştırmada ayrıca katılımcıların iş tatmini düzeyleri de belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcıların iş 
tatmin düzeylerine ilişkin değerlendirmeleri Tablo 4’de verilmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların İş Tatmini Düzeylerine İlişkin Değerlendirmeleri 

İş Tatmin Düzeyleriyle İlgili Değerlendirmeler Art. Ort.  Std. Sp. 

Yapılan işin beni her zaman meşgul etmesi 3,11 1,052 

Bağımsız çalışma imkânının olması 2,88 1,197 

Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansının olması 2,91 1,242 

Toplumda “saygın kişi” olma şansını vermesi bakımından 3,28 1,166 

Yöneticinin emrindeki kişileri iyi yönetmesi açısından 3,29 1,032 

Yöneticinin karar verme yeteneği bakımından 3,28 1,038 

Vicdani sorumluluk taşıma şansını bana vermesi bakımından 3,23 1,122 

Bana garanti bir gelecek sağlaması bakımından 3,16 1,257 

Başkaları için bir şeyler yapabildiğini hissetme açısından 3,46 1,069 

Kişileri yönlendirmek için fırsat verme açısından 3,31 1,035 

Kendini yeteneklerini kullanma şansı olması açısından 3,13 1,134 

İşle ilgili kararların uygulanmaya konulması açısından 3,13 0,983 

Yapılan iş karşılığında alınan ücret açısından 2,52 1,137 

Terfi imkânı olması açısından 2,88 1,179 

Kendi fikir ve kanaatlerini rahat kullanma serbestliği vermesi açısından 2,73 1,071 

İşi yaparken kendi yöntemlerini kullanma serbestliği açısından 2,88 1,098 

Çalışma şartları açısından 2,90 1,111 

Çalışma arkadaşlarının birbirleri ile anlaşabilmeleri açısından 3,48 0,945 

Yapılan işin takdir edilip edilmemesi açısından 2,92 1,062 

Yapılan iş karşılığında duyulan başarı hissi açısından 3,16 1,120 

İş tatmini ölçeği ortalaması 3,08 0,711 

Not: (i) n=440; (ii) ölçekte 1 “Hiç Tatmin Edici Değil”, 5 “Çok Tatmin Edici” anlamındadır. 
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Katılımcıların genel olarak bakıldığında iş tatmin düzeyleri orta (3,08) seviyededir. Araştırmada 
katılımcıları işleri ile ilgili olarak en çok tatmin eden unsurun, çalışma arkadaşlarının birbirleri ile iyi 
anlaşabilmeleri (3,48) olduğu tespit edilmiştir. Çalışanlar, yaptıkları işlerinin sonucunda sadece para 
veya somut başarılar elde etmek istememektedir. Günlük yaşamında zamanının yarısından çoğunu iş 
yerinde geçiren çalışanlar, uyumlu iş arkadaşlarıyla birlikte olmak ve sosyalleşmek de istemektedir. 
Bundan dolayı çalıştığı işyerinde dostluklar edinen ve kendilerini destekleyen iş arkadaşları ile çalışan 
işgörenlerin iş tatminleri de artmaktadır (Bozkurt ve Bozkurt, 2008, s. 4). Nitekim katılımcıların iş stres 
düzeylerini belirlemek amacıyla sorulmuş 3. Soruya da katılımcıların %75,9’unun iş arkadaşları ile 
çalışmayı bazen ya da çok az güç bulduklarını belirtmiş olması da iş tatmininde çıkan bu sonucu 
desteklemektedir.   

Çalışanların işlerinden memnun olmalarını ve iş tatmin düzeylerini olumlu etkileyen bir diğer unsur 
ise, başkaları için bir şeyler yapabildiklerini hissetmeleri (3,46) olmuştur. İş tatmini, iş koşullarının (işin 
kendisi, yönetim ve çalışanların tutumu) ya da işten elde edilen sonuçların (ücret, iş güvenliği, terfi, 
kariyer gibi) kişisel bir değerlendirmesidir. İş tatmini içsel ve dışsal olmak üzere iki ana boyutu vardır.  
İçsel tatmin olarak iş bağımsızlığı, iş çeşitliliği, iş devamlılığı, topluma hizmet gibi unsurlar sayılabilir 
(Mert, 2018, s.123). Çalışmada en yüksek ortalamaya sahip olan katılımcıların başkaları için bir şeyler 
yaptıklarını hissetmeleri, içsel bir tatmin olarak topluma hizmet ettiklerini hissetmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Çalışanların tatmin düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu “Başkaları için bir 
şeyler yapabildiğini hissetme açısından” ve “Çalışma arkadaşlarının birbirleri ile anlaşabilmeleri 
açısından” öğeler, işin içsel niteliğine ilişkin tatminkarlığı ifade eden öğelerdir.  

Katılımcılar bunun yanında yaptıkları iş karşılığında aldıkları ücretin çok da yeterli olmadığı (2,52) 
görüşündedir. Ücret, işin çevresine ait öğelerden biri olarak dışsal tatmin unsurudur. Örgütteki ücret 
ve ödül sistemi çalışanların iş tatmin düzeylerini etkileyen temel unsurlardan biridir. Yeterli 
düzeylerde ücret alan çalışanların işe karşı tutumları olumlu yönde etkilenmekte, çalışanın geleceğe 
daha güvenli bakmasını sağlamaktadır. Bu nedenle ücretin yeterli olması çalışanların iş tatminini 
olumlu yönde etkilemektedir (Tetik, Uçar, Yalçın, 2008, s.83).  

Bunun yanında araştırma sonuçlarına göre katılımcıların “Yapılan işin takdir edilip edilmemesi 
açısından” (2,92), “Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansının olması” (2,91), “Bağımsız çalışma 
imkânının olması” (2,88), “Çalışma şartları açısından” (2,90), “Terfi imkânı olması açısından” (2,88), 
“İşi yaparken kedi yöntemlerini kullanma serbestliği açısından” (2,88), “Kendi fikir ve kanaatlerini 
rahat kullanma serbestliği vermesi açısından “ (2,73) konularında iş tatmin düzeyleri ortalardadır. 
Bankaların bu konularda daha dikkatli olmaları gerektiği söylenebilir.  

Sonuç 

Günümüzde yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermek zorunda kalan örgütlerin, başarılı 
olabilmeleri ve bu sayede hayatta kalabilmeleri için, örgüt çalışanlarının iş ile ilgili tutum ve 
davranışlarını, doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Çalışanların iş ile ilgili 
önemsenmesi gereken tutum ve davranışlarından biri de iş tatminidir. İşinden tatmin olmayan 
çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları bozulabilmekte, örgüt içerisindeki verimliliği azalabilmekte ve 
hem kendisinin hem de örgütün ekonomik olarak gelişimi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu nedenle 
örgüt yöneticileri örgüt performansının istedikleri düzeylerde tutabilmeleri için belirli aralıklar ile 
çalışanlarının iş tatmin düzeylerini belirlemeleri ve iş tatminini özellikle olumsuz etkileyen unsurları 
ortaya koymaları gerekmektedir. İş tatminini olumsuz etkileyen unsurlardan biriside iş stresi 
olmaktadır. İş stresinin çalışanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkisi olabilmektedir. Belirli 
bir düzeye kadar olan stres, çalışanları motive etmekte ve amaçlarına ulaşması için teşvik edici 
olabilmektedir. Stresin belirli bir düzeyi aşması durumunda ise çalışanlar üzerinde aşırı bir yük 
yükleyerek olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu durumda çalışanlar yaptıkları işten tatmin 
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olmayarak performansları olumsuz etkilenebilmektedir. Çalışanların iş tatmin düzeylerini olumsuz 
etki yaratmadan önce iş stres düzeylerinin belirlenmesi ve artmasının engellenmesi gerekmektedir.  

Bankalar, hem hizmet sektöründe faaliyet göstermeleri nedeniyle insanlarla yakın ilişki içerinde 
olmalarından hem de yaptıkları iş gereği sürekli hesaplama yapmalarından kaynaklı olarak, 
çalışanlarının stres düzeyleri ve buna bağlı olarak iş tatmin düzeylerinin düzenli aralıklarla 
belirlenmesi gereken kurumlardır. Buradan yola çıkarak gerçekleştirilen çalışmada çalışanları en fazla 
strese sokan durumun, işlerinin gereklerini yerine getirmek için kendilerine aşırı yüklenmelerinin 
(2,36) gerektiği olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca çalışanların iş arkadaşları ile anlaşabildikleri 
(3,48) ve başkaları için bir şeyler yaptıklarını hissetmelerinin (3,46) iş tatmin düzeylerini olumlu 
etkilediği belirlenmiştir. Bunun yanında yaptıkları iş karşılığında aldıkları ücretten çok tatmin 
olmadıkları (2,52) belirlenmiştir. Bankaların ücret düzeylerini çalışanların tatmin edebilecek seviyelere 
getirecek şekilde yeniden değerlendirmeleri önerilmektedir.   

Sonuç olarak örneklemde yer alan banka çalışanlarının hem stres düzeyleri (3,24) hem de iş tatmin 
düzeyler (3,08) ortalama seviyede olduğu belirlenmiştir. Bankaların çalışanlar için belirlemiş oldukları 
ücretleri tekrar gözden geçirmeleri ve çalışanların gerçekleştirmeleri gereken işler konusunda 
kendilerine çok fazla yüklenmelerini engelleyebilmek adına iş tanımları ve iş gereklerini tekrar gözden 
geçirmeleri önerilmektedir.  

Gelecek çalışmalarda banka çalışanların kişilik özelliklerinin iş tatmin düzeyleri ile iş stres düzeyleri 
arasındaki ilişki ve çalışan performansları üzerindeki etkisi araştırılabilir. Bunun yanında aynı çalışma 
tek bir ildeki kamu ve özel banka çalışanları ile sınırlandırılmayıp daha kapsamlı bir çalışma 
gerçekleştirilerek iller ya da bölgeler arasındaki farklılıklar ortaya konulabilir.   
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Abstract 

The experiences, information and marketing efforts made thanks to the sharing on social media have 
made Instagram an important base for today's marketers. Especially Instagram women are in the 
competition to adapt to the changing style of motherhood, to what mothers and babies should eat 
and drink, what to wear, what to buy, or what to take with traveling mothers who travel the world. 
For this reason, in this study, information was tried to be obtained by thematic and descriptive 
analysis according to the variables of "Profile Page Identity", "Content of the Post" and "Interaction" 
in Instagram of 10 different traveling mothers. In the study, it is seen that mothers take part in their 
travels alone, with friends, families and with photographs of children and mothers. It was revealed 
that most of the mothers shared their travel photos / videos with their children in the “highlights 
section” in the content of their posts, shared photos / videos of different countries / cities in the 
“Highlights” section, and shared photos of different international / national food delicacies. As a 
result of these posts on Instagram, it has been determined that some mothers' photos get at least 90 
and some 250 thousand likes and they receive hotel, cafe, restaurant, book, airline, airport, TV 
advertisements with this method. 

Keywords: Social Media, Traveling Mothers, Instagram, Tourism 
 

  Gezgin Annelerin Seyahatlerinde Instagram Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 
 

Özet 

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar sayesinde gerçekleşen deneyimler, bilgiler, pazarlama çabaları 
özellikle Instagramı günümüz pazarlamacıları açısından önemli bir üs haline getirmiştir. Özellikle 
Instagram kadınları anneliğin değişen tarzına uyum sağlamaya, anne ve bebeklerinin ne yeme-
içmelerine, ne giymelerine, ne satın almalarına ya da dünyayı gezen gezgin annelerin yanlarına ne 
almaları gerektiğine kadar paylaşım yarışındadırlar. Bu nedenle bu araştırmada gezgin 10 farklı 
annenin Instagram’da “Profil Sayfası Kimliği”, “Gönderinin İçeriği” ve  “Etkileşim” değişkenlerine göre 
tematik ve betimsel analiz ile bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır.  Araştırmada annelerin tek başlarına, 
arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çocuk-anne fotoğraflarıyla seyahatlerine yer verdikleri görülmektedir. 
Annelerin büyük çoğunluğunun gönderilerinin içeriklerinde çocuğu ile “öne çıkanlar bölümünde” 
seyahat fotoğrafı/videoları paylaştıkları, “Öne Çıkanlar” kısmında farklı ülke/şehir fotoları/videoları 
paylaştıkları ve farklı uluslararası/ulusal yemek lezzetleri fotoları paylaştıkları ortaya çıkmıştır. 
Instagram’daki bu paylaşımları sonucu bazı annelerin fotoğrafları en az 90, bazılarının ise yaklaşık 250 
bin beğeni almakta olduğu ve bu yöntemle otel, kafe, restoran, kitap, havayolu, havaalanı, TV vb. 
reklamlar aldıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Gezgin Anneler, Instagram, Turizm 

INTRODUCTION 

In today's modern world, technology and the internet have changed the fields of motherhood and 
child education by reshaping the communication, cooperation and learning processes of mothers. 
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The active use of the internet and social media by the new generation mothers has brought many 
studies on this field (Yazıcı & Özel, 2017: 1727). In recent years, the increase of social media users 
and the literary world offered by television programs and information-communication technologies 
invite women to adapt to motherhood and especially to the changing forms of motherhood. In the 
blogs created on Instagram from social media networks, women share their recommendations on 
which site they can shop from the moment they decide to become a mother, what they should pay 
attention to while gaining weight on the one hand, and what they should pay attention to in order to 
maintain their form and share the most likes. area almost competes for the most followed list (Aktaş, 
2019: 253).  

Along with the Internet, new communication technologies created by the developments in 
information technologies have created virtual communication and sharing environments called social 
media, and as a result of these changes in communication styles, there have been changes in many 
areas such as participation, interaction, cooperation, socialization, information acquisition and 
learning process. As a result of this change, users have the opportunity to establish two-way 
communication and affect the communication as selective and participatory, as well as being both 
participatory and participatory compared to other learning methods, especially in the process of 
acquiring information about a particular area of expertise (Yazıcı & Özel, 2017: 1715). The myth of 
"scientific motherhood", "super mother" and "good mother" gets stronger and causes the family and 
society's expectations from women to increase even more. The fact that women develop new 
strategies and forms of relationship to cope with this situation inevitably causes them to resort to the 
tools and methods produced by capitalism. Social media (Facebook, You Tube, Instagram), other 
social media networks established directly for parents, various individual blogs are one of these tools 
(Timurturkan, 2019: 318). The social media environment, which creates a more visual sharing culture, 
has turned into an environment where the daily and personal lives of individuals who have adapted 
to this sharing culture are displayed. While individuals increase their frequency of sharing in this 
environment over time, they make the content of their posts reduced to a more private life. 
Therefore, the attractiveness and social impact of the environment are increasing. This effect 
embodies itself in social media today with requests such as being liked, appreciated, and frequently 
followed (Ersoy, 2018: 16). Special parenting sites and applications that have proliferated in recent 
years are coming; Many applications and social networking networks specially designed for 
expectant mothers and mothers are also created. These sites where many advertisements, products 
and services are promoted; It also turns into spaces where women share their concerns, seek 
solutions to their problems, emerge new solidarity practices and discuss different forms of 
motherhood (Timurturkan, 2019: 315).  

“Motherhood”, one of the most sensitive issues of the learning process, is a form of feeling and role 
represented by women in the social process. In addition to traditional teachings and transferences in 
the learning process of motherhood, new media environments have become media that are 
frequently used and shared by expectant mothers, experienced and educated mothers. Users with 
motherhood experience share their experiences by communicating with other women who are 
mothers like them, and other participating mothers also benefit from expert and knowledgeable 
mothers to gain information on child development and education. (Yazıcı & Özel, 2017: 1716). The 
concept of blog, which is among the new communication tools, and the new form of traditional 
motherhood in subjects such as meeting the needs of the new generation of blogger mothers, 
follower mothers, responding to their demands, revealing the answers to the questions that arise in 
their minds, making changes in motherhood techniques, strengthening the bond between mother 
and child with new tips. It can be said that it is an effective factor in the evolution of the next 
generation to motherhood (Aktan & Kayış, 2018: 52). Instagram mothers, who cause new sectors in 
marketing and advertising, were examined in this study. Motherhood and travel concepts have 
changed with the perspectives of new generation mothers. For these reasons, information was tried 
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to be obtained by thematic and descriptive analysis according to the variables of "Profile Page 
Identity", "Content of the Post" and "Interaction" of 10 different traveling mothers on Instagram. 

 

LITERATURE 

Social media; It defines it as an online service that provides user-level content creation, social 
interaction and open membership (Abrahams et al., 2012 nar. from Curkan, 2013: 14).  Turkey, users 
spend an average of 7 hours a day on the internet and it is 2 hours 46 minutes spent on social media 
(Yükselen, 2019: 169). We Are Social's 2019 report, 54.33 million Internet users in Turkey, 51 million 
social media users and 44 million active users of mobile social media has (https://medium.com).  

Social networks are internet applications where users experience intense interaction and thus their 
usage rates are increasing day by day. Researches and usage statistics show that most of the time 
spent on the internet is spent on social networks. (Dursun & Çuhadar, 2015: 241). Instagram statistics 
around the world are as follows;  

 Total number of active monthly users: 1 million 

 Total daily active Instagram users: 500 million 

 Daily stories active users: 400 million 

 Number of photos shared with date: 50 million 

 Number of businesses on Instagram: 25 million 

 Number of Instagram likes per day: 4.2 billion 

 The number of photos and videos uploaded per day: It is reached to be 100 million 

(Başoğlu, 2020: 865). 

The most frequently used social networks are Facebook, Instagram, Myspace, Linked-in, Pinterest, 
Flickr, Youtube and Dailymotion (video sharing) (Özkoyuncu, 2010: 102-105). With the spread of the 
Internet, women's use of social media has also increased. The entry of women into social media has 
created a new industry and has revealed today's social media mothers. These mothers started a new 
trend in social media by using the expressions blogger, instamom, social media mother, phenomenon 
mother and influencer for themselves. She reached thousands of women on Instagram and conveyed 
information. As a result of this situation, the number of social media mothers in our country is 
gradually increasing. When the accounts of social media mothers, which have recently increased and 
continue to increase rapidly, are examined, it is seen that a large mass of mothers follow social media 
mothers' accounts (Başoğlu, 2020: 861). 

Virtual motherhood or Instagram motherhood (insta mom) are mothers who are conceptually on the 
way to show their experiences, experiences, sometimes bad and sometimes good experiences to 
other people but especially mothers in the virtual world (Dönmez, 2019: 92). There are some studies 
in the literature on Instagram mothers: McDaniel et al., (2012) examined the use of social media by 
new generation mothers in their research. According to the research results, all mothers have 
internet access in their homes. New generation mothers spend about 3 hours in front of the 
computer every day and most of this time spends on the internet. Findings show that blogging 
frequency predicts feelings of attachment to extended family and friends and later perception of 
social support. According to Dursun and Çuhadar (2015), according to the results of their research on 
the cognitive entrapment levels of social media users, the cognitive engagement levels of social 
networks are highly influenced by the "pleasure" factor, the gender variable does not have a 
significant effect on the cognitive engagement levels of the individuals, the duration of social 
network use It was concluded that the number of friends in social networks and self-limiting and self-
limiting behaviors do not predict the cognitive entrapment levels of individuals. Lupton et al. (2016) 
conducted a social study whose research investigated how digital media is used in relation to 
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parenting. In the study of Sine and Yorgancı (2017), it was aimed to measure the perceptions of 
women with children towards bloggers defined as "Instagram Mom" or "Blogger Mom" and their 
tendency to buy the products advertised by these bloggers. As a result of the research, it was 
determined that most of the participants thought it was beneficial to follow Instagram Mothers and 
purchased the products they recommended. Büyükkuşoğlu's (2017) thesis is to give an idea about 
how femininity and motherhood are presented on Instagram through iconic women and by iconic 
women. Hacettepe Child Development Department Lecturer Assoc, who is on Instagram with the 
user name " akademisyenanne" in Yazıcı and Özel (2017)’s article. Dr. Saniye Bencik Kangal's photo 
and video sharing in the profile of "akademisyenanne", which includes educational and 
developmental games, educational information and scientific advice, with his son Demir, were 
analyzed using content analysis method. As a result of the research, it was revealed that mothers 
provide information about child development in their posts, and that they direct mothers to increase 
their courage and self-confidence about children's personal education and development. The 
research of Aktan and Kayış (2018) was carried out in order to reveal how the concept of 
motherhood has changed through blogs, how the concept of new motherhood is constructed 
through blogs, and the effect of bloggers on mothers. As a result of the research, it has been 
concluded that blogger mothers have an effect on mothers in matters such as child education, 
emotional bond to be established with the child, which delivery method the mother will use, and 
adopting the idea of new generation motherhood. In Ersoy (2018) study, it was aimed to investigate 
whether social media usage of women has an effect on their maternal identity. As a result of the 
research, according to mothers who use social media, mothers who do not use social media; It can 
be said that they conduct their communication with their children in a more general framework, 
behave more logically rather than emotional, and have more competitive characteristics in children's 
development. The work of Aktaş (2019), especially in today's societies, has tried to examine what 
women follow on motherhood through social media networks, the prominent aspects of the posts on 
this issue, how to solve the concerns and problems about child care and problems with discourse 
analysis method. According to the results of the research, the study reached the reality that social 
media, which can convey daily life practices to large masses, causes the transformation of maternal 
identity as in other fields. Timurturkan's (2019) research aims to conduct a discussion on how 
motherhood is created by digital media today and why mothers use sites customized for them. In the 
research, the site named "anneysen.com" was examined with qualitative content analysis, and 
discussed how motherhood was transformed into a consumer form and how the site mediated 
mothers in sharing their experiences, problems and loneliness. Dönmez (2019) examined blogger 
mothers in the context of new generation motherhood and social media. 

SCOPE AND METHODOLOGY OF THE RESEARCH 
This research is to make a review on the basis of mothers' travel-related posts, contents, and 
recommendations of mothers with children. Although there are many studies on social media 
mothers in the literature, for example, how motherhood has changed through blogs, what mothers 
follow through social media networks, how mothers share their experiences via digital media, etc. 
The topics were examined, but no research was found about traveling mothers and their children. It 
can be argued that the research results are important for tourism, travel businesses and marketers. 
In this study, information was tried to be obtained by thematic and descriptive analysis according to 
the variables of "Profile Page Identity", "Content of the Post" and "Interaction" in Instagram of 10 
different traveling mothers. The design of this research has been created by benefiting from the 
research of Yazıcı and Özel (2017). Content analysis method was used in the research. Content 
analysis tries to describe the data and reveal the facts hidden within the data. The main purpose in 
content analysis is to reach the concepts and relationships that can explain the collected data 
(Yıldırım &Şimşek, 2018: 242). In this context, a categorical distinction has been made by examining 
the content, photos and videos on the Instagram pages of the traveling mothers. Various themes 
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were created in the light of the most discussed topics. For the findings of the study, the period 
between 10.08.2020 - 17.08.2020 is limited. The research consists of posts about traveling mothers 
with children on Instagram pages. 

ASSUMPTIONS OF THE RESEARCH 

The assumptions of the research are as follows; 

 1.The “Profile Pages” of the traveling mothers direct them to travel with their username, 

number of posts, number of followers, profile photos and profile information. 

 2.In the posts of traveling mothers, it guides different mothers to increase their courage to 

travel with their children at home and abroad and to gain knowledge. 

 3.Thanks to the “Interaction” that emerges from the posts of the traveling mothers, it leads to 

marketing initiatives such as liking, tagging and advertising. 

FINDINGS OF THE RESEARCH 

Findings are based on the variables of “Profile Page Identity”, “Content of Post” and “Interaction”. 
 
Table1: Profile Page Identity of Traveling Mothers 
 
 User Name Numb

er of 
posts 

Numb
er of 
follow
ers 

Follo
wing 
num
ber 

Profile 
Photo 

Profile Information 

1.Şeyma 
Subaşı 

Seyma 3760 3.2m 990 herself 
  

*Trust me, you get what you give.. 
*Founder 
of @hellobabeactivewearyoutube.com/seymas
ubasi 

2. Deniz 
Tarhan 

Born to 
Laugh @hohhoyy
t 
 

961 50.8 k 1,49
5 

herself Deniz Tarhan  
*Born To Laugh 
ContentCreator 
Family•Travel•Lifestyle 
Founder @cokgezencocuklar 
Tbilisi•Kırklarelihohhoyyt.com/2020/07/21/tur
kiyenin-en-guzel-kamp-yerleri 

3. Melek 
Nur Fidan 
Bayraktar 
 

Bavulumdaki 
Hikaye @bavulu
mdakihikaye 
 

597 47.2 k 406 herself MELEK 
 
Personal BlogNe iş mi yaparım? 
Yolculuk ederim, göğe 
bakarımbavulumdakihikaye.com/turkiye/ic-
anadolu-bolgesi/konya-gezilecek-yerler 

4. Özlem 
Demir 
 

Gezenti 
Anne @gezentian
ne 
 

2587 133 k 128 herself GastroTravellerMom  
 

#foodie , #traveler ✈, #twinmom  
57 countries, 170+ cities 
gezentianne@gmail.com 
#istanbulgezentianne.com/sheraton-mallorca-
arabella-golf-hotel-resort-for-sport-
enthusiasts- 

5. Embiye 
Ülgen 
 

Gezen 
Anne @gezenann
e 
 

509 5911 409 herself Embie ->GezenAnne 
 
Çocukluk yılları BG, gençlik ilk yetişkinlik TR, 
birkaç yıl UK, şimdi de ABD. Keşfetmeye 
devam... 
İki çocuklu, mutlu... 
Los 
Angeleswww.gezenanne.com/2019/10/ingilter
ede-egitim-sistemi-londrada-okullar.html 

https://www.instagram.com/hellobabeactivewear/
https://www.instagram.com/hellobabeactivewear/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fseymasubasi&e=ATOh5AF5QniYkFAKU7u5ITOILOnuYZgksf3reJ-UjexKJfE_ifL_Fa7w9i1PAFTMzNJ4omlBCP3j_xvhQWjrqA&s=1
https://www.instagram.com/hohhoyyt/
https://www.instagram.com/hohhoyyt/
https://www.instagram.com/hohhoyyt/following/
https://www.instagram.com/hohhoyyt/following/
https://www.instagram.com/cokgezencocuklar/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fhohhoyyt.com%2F2020%2F07%2F21%2Fturkiyenin-en-guzel-kamp-yerleri%2F&e=ATNahWpHlO5L2NZ9H8FfzfMLy4O75DyBiVtDVAgWK-BQHClLDVpgsOqL012DQtmgb1P28EkXbCeHsX4Udmn-Eg&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fhohhoyyt.com%2F2020%2F07%2F21%2Fturkiyenin-en-guzel-kamp-yerleri%2F&e=ATNahWpHlO5L2NZ9H8FfzfMLy4O75DyBiVtDVAgWK-BQHClLDVpgsOqL012DQtmgb1P28EkXbCeHsX4Udmn-Eg&s=1
https://www.instagram.com/bavulumdakihikaye/
https://www.instagram.com/bavulumdakihikaye/
https://www.instagram.com/categories/accounts/personal-blog/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fbavulumdakihikaye.com%2Fturkiye%2Fic-anadolu-bolgesi%2Fkonya-gezilecek-yerler%2F&e=ATN0dvhqziH2bkDqNSCy3gunbFcOEag4IjhidSd8E-Y1n-B-sT8w1qjOGBaOoc4fF8dwL580Qy5BC-6K9Ot6TA&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fbavulumdakihikaye.com%2Fturkiye%2Fic-anadolu-bolgesi%2Fkonya-gezilecek-yerler%2F&e=ATN0dvhqziH2bkDqNSCy3gunbFcOEag4IjhidSd8E-Y1n-B-sT8w1qjOGBaOoc4fF8dwL580Qy5BC-6K9Ot6TA&s=1
https://www.instagram.com/p/Bgnw7Jkh-ZT/?taken-by=hohhoyyt
https://www.instagram.com/p/Bgnw7Jkh-ZT/?taken-by=hohhoyyt
https://www.instagram.com/explore/tags/foodie/
https://www.instagram.com/explore/tags/traveler/
https://www.instagram.com/explore/tags/twinmom/
https://www.instagram.com/explore/tags/istanbul/
https://www.instagram.com/explore/tags/istanbul/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fgezentianne.com%2Fsheraton-mallorca-arabella-golf-hotel-resort-for-sport-enthusiasts-and-families%2F&e=ATOaDJ0UjpeqSiSKY3jURazQfhZso09f8VZT5xArScWOQzfRi-9ZX8m3u7rNPjcjgK6_ImGDGPv0IzsvzYSIeA&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fgezentianne.com%2Fsheraton-mallorca-arabella-golf-hotel-resort-for-sport-enthusiasts-and-families%2F&e=ATOaDJ0UjpeqSiSKY3jURazQfhZso09f8VZT5xArScWOQzfRi-9ZX8m3u7rNPjcjgK6_ImGDGPv0IzsvzYSIeA&s=1
https://www.instagram.com/gezenanne/?hl=tr
https://www.instagram.com/gezenanne/?hl=tr
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gezenanne.com%2F2019%2F10%2Fingilterede-egitim-sistemi-londrada-okullar.html&e=ATM3gf__ksFLsYOpg7jHiEEV0R6WYBQQ45vvPBodIWUBWqwCpFstYm92RqRf7T0155DB6O9C-upYyPH7InFv9Q&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gezenanne.com%2F2019%2F10%2Fingilterede-egitim-sistemi-londrada-okullar.html&e=ATM3gf__ksFLsYOpg7jHiEEV0R6WYBQQ45vvPBodIWUBWqwCpFstYm92RqRf7T0155DB6O9C-upYyPH7InFv9Q&s=1
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6. Hande 
Çilek 
 

Gümüş 
Pusula @hande.ci
lek 
 

1217 71k 498 herself Hande Çilek 
 
Amerika Yolcusu Kalmasın 
Tadında Yolculuk 
 handecilek@yahoo.com 
Los Angeles & O.C 

7. Nazan 
Aşık  
 

@nazanasik 
 

4367 10.3 k 1125 with 
family 

nazanasik 
 
2 çocuklu, seyahati, yemeyi-içmeyi seven bir 
aile. 3 ay, çocukla, güney amerika gezerek aile 
rekorumuzu 
kırdık. #gezginmiragezginmira.wordpress.com 

8.Deniz 
Özgül 

@zurihwithkids 3723 10.1k 294 herself Gezgin Anne ➡Deniz Özgül 
 
Photos & kids & book are mine! 
 Switzerland 
 #GezginAnneKitap 
Blogger since 2006 

Traveling with kids ✈   
@zurichwithkidslinktr.ee/gezginanne 

9. Özenç 
ve Semih 
(löplöpçül
er) 

loplopculer 1622 24.2k  310 differen
t 
picture 

Löplöpçüler 
 

Foodie, Traveller, Ex-Blogger✈ 

Sometimes engineer  
Sydney 
www.loplopculer.com/2010/07/spagetti-frutti-
di-mare-deniz-urunleri-soslu-spagetti. 

10. Özlem 
Tunca 
Esirgenç 

Dunyayıgeziyor 
gezelim.com 

2510 331k 83 with 
family 

Dünyayı Geziyorum Tv Programı 
 
Özlem Tunca Esirgenc ile Dünyayı Geziyorum 
Her Pazar 15:10da Kanal7de/Esirgenc’s Travel 
TV Show 

✏gezelim.com 

✈Turkish Airlines 
info@mertfilm.comwww.facebook.com/dunya
yigeziyorum 

 
When the profile pages of the traveling mothers were examined, the findings obtained were that the 
usernames were related to travel, that both millions and thousands of people were following these 
mothers, there were mothers who included the photos of their families in their profile photos, and 
there were many words about travel in their profile information and some mothers' own web pages. 
It also includes information such as preliminary information about some sightseeing destinations, 
domestic and international travel guide, food and beverage guide, communication. Findings obtained 
according to Table 1 confirm the first assumption of the research. 

2. Content of the Post 

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sharing about the 
agenda (in posts) 

             

Activity Video              

Personal photo 
sharing (alone) 

                    

Personal photo 
sharing (with 
friends) 

                  

Personal photo 
sharing (Family 

                    

https://www.instagram.com/hande.cilek/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/hande.cilek/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/nazanasik/
https://www.instagram.com/explore/tags/gezginmira/
https://www.instagram.com/explore/tags/gezginmira/
https://www.instagram.com/explore/tags/gezginannekitap/
https://www.instagram.com/zurichwithkids/
https://www.instagram.com/zurichwithkids/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.loplopculer.com%2F2010%2F07%2Fspagetti-frutti-di-mare-deniz-urunleri-soslu-spagetti.html&e=ATNPFE4AAJU7kzDxg7EOCGwVkZK4Eq2lZacWsX-WhqhGPWrdQV9bU9Th-T0g5FeEJ7SuM4eURG_8dcqDGTfnXQ&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.loplopculer.com%2F2010%2F07%2Fspagetti-frutti-di-mare-deniz-urunleri-soslu-spagetti.html&e=ATNPFE4AAJU7kzDxg7EOCGwVkZK4Eq2lZacWsX-WhqhGPWrdQV9bU9Th-T0g5FeEJ7SuM4eURG_8dcqDGTfnXQ&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdunyayigeziyorum&e=ATO24bcZegkf8YlYYMwvMooM8Khsp71543HHA-zJGfItmdLhO7c7hkBWeMBGyqVO-XHZevVhBVd_yhCVQrlXcw&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdunyayigeziyorum&e=ATO24bcZegkf8YlYYMwvMooM8Khsp71543HHA-zJGfItmdLhO7c7hkBWeMBGyqVO-XHZevVhBVd_yhCVQrlXcw&s=1
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photo) 

Photo sharing 
with the child 

                    

Sharing travel 
photos / videos 
with her child in 
the "highlights 
section 

                   

Sharing travel 
information with 
the child 

             

Photos / videos 
of different 
countries / cities 
in the "Featured" 
section 

                   

Photos of 
different 
international / 
national dishes 

                   

 
When the content of the posts of the traveling mothers are examined, the findings include the 
following: It is seen that most of the traveling mothers in the study do not share much about the 
agenda, do not post activity videos, and do not share information such as how to travel with many 
children. In addition, it is seen that all mothers take part in their travels alone, with their friends, 
families and with their child-mother photographs. It was revealed that most of the mothers shared 
their travel photos / videos with their children in the “highlights section” in the content of their 
posts, shared photos / videos of different countries / cities in the “Highlights” section, and shared 
photos of different international / national food delicacies. The findings obtained according to Table 
2 show that, even if partially, it does not meet the second assumption. 

3. Interaction 

Content  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Igtv videos                

Tagged photos                    

Receiving 
advertising 

                   

Liking photos 100.000
-  
250.000 

800-4000 700-
4000 

1000-
5000 

90-
310 

600-
3500 

100-
1300 

60-
900 

90-
600 

1000-
20. 000 

 
Findings obtained according to Table 3 confirm the third assumption of the research.As a result of 
the sharing of the traveler mothers on Instagram, some mothers' photos receive 90 likes and some 
250 thousand likes, and they receive advertisements on their pages with this method. For example, 
Şeyma Subaşı: magazine and jewelry ads; Melek Nur Fidan Bayraktar: hotel, skyscanner, cafe ads; 
Özlem Demir: ads for hotels, books, banks, internet lines, TV series; Embiye Ülgen: hotel and 
restaurant ads, Hande Çilek: book, foundation ads; Deniz Özgül: hotel, theater, book, book store, TV 
advertisements; Özenç and Semih (Löplöpçüler): restaurant and cafe advertisements; Özlem Tunca 
Esirgenç: They take advertisements on airline, airport, tire brand, hotel, caravan, channel, restaurant, 
school, gas station, bag ads. In addition, Hande Çilek has travel books titled "Tadında Yolculuk" and 
Deniz Özgül named “Gezgin Anne’den Seyahat Önerileri”.  
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In addition to these findings, the photos of Şeyma Subaş had approximately 250 thousand likes and 
her videos had 5 million views, while Özlem Tunca Esirgenç's photographs received 20 thousand likes 
and her videos were viewed 108 thousand times.  

CONCLUSION  

"Instagram", one of the social media applications, is a photo and video sharing environment that is 
used professionally or individually. In this context, today's mothers have begun to benefit from this 
new communication medium for different purposes. On Instagram, mothers provide emotional and / 
or scientific support to their followers by sharing the content they produce personally (Yazıcı & Özel, 
2017: 1716). The mother's desire to make sense of the change she perceives in her own daily life has 
caused her to seek to create a space where she can find peace in social media. Social media mother 
accounts that emerged as a result of this search; The transformation of motherhood, how they 
express themselves, their perspective on motherhood, their traditional and modern mother 
attitudes, how they evaluate child care, their positive family life, the monthly diet of their children, 
their expectations as a mother, their expectations and experiences (Başoğlu, 2020: 861). Today's 
mothers have started to use the new communication tool such as Instagram for different purposes 
such as creating content, acquiring information and interacting. Mothers who are bloggers on 
Instagram share personally with the content they produce, and provide emotional and / or scientific 
support to followers (Yazıcı & Özel, 2017: 1716). The desire of mother / expectant women to reach 
more people from their personal pages; Although it covers a wide spectrum such as conveying their 
experiences, benefiting from the experiences of other women, collecting memories for the future for 
their children, it also brings with it the idea of being mediatic and making a certain profit by 
increasing the recognition of the person from time to time (Aktaş, 2019: 260). As in many social 
media environments, the posts of Instagram users opened by people who have received child 
development training and also have maternity experience, rather than building a profile, it 
contributes to other mothers with information and educational content on motherhood and child 
development in the profiles of experts, mothers have quality time with their children. and shapes 
content sharing with feedback from followers. These professional profiles are closely followed by 
mothers and expectant mothers, as well as by students and educators and interactions are carried 
out. (Yazıcı & Özel, 2017: 1718). In this study, information was tried to be obtained by thematic and 
descriptive analysis according to the variables of "Profile Page Identity", "Content of the Post" and 
"Interaction" in Instagram of 10 different traveling mothers. Among the results of the research are 
the following determinations; 

 When the profile page of the traveling mothers was examined, among the findings obtained 

were that the usernames were related to travel, that both millions and thousands of people 

were following these mothers, there were mothers who included photos of their families in 

their profile photos, and many words about travel and some mothers' own web The pages 

also contain information such as preliminary information about some destinations to visit, 

domestic and international travel guides, food and beverage guides, and communication. 

 When the content of the posts of the traveling mothers are examined, the findings include 

the following: It is seen that most of the traveling mothers in the study do not share much 

about the agenda, do not post activity videos, and do not share information such as travel 

and travel with many children. In addition, it is seen that all mothers take part in their 

travels alone, with their friends, families and with their child-mother photographs. It was 

revealed that most of the mothers shared their travel photos / videos with their children in 

the “highlights section” in the content of their posts, shared photos / videos of different 

countries / cities in the “Highlights” section, and shared photos of different international / 

national food delicacies. 
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 As a result of the sharing of the traveler mothers on Instagram, some mothers' photos 

receive 90 likes and some 250 thousand likes, and with this method, they receive 

advertisements for hotels, cafes, restaurants, books, airline, airports and TV. 

The fact that people have the opportunity to produce content on social media as they wish and to 
follow the content shared by others and to comment on them has paved the way for the formation 
of informal communication channels (Çetinkaya, 2019: 176). In the social media environment where 
such a continuous interaction is experienced, both individuals and businesses maintain their 
existence, allowing them to watch, listen and participate when necessary, resulting in great 
opportunities (Yükselen, 2019: 169). Social media mothers influenced their followers with the videos 
and photos they took during their travels, triggering the love of travel of other mothers or 
individuals. This type of mothers in the literature, such as instamom, influencer mom, phenomenon 
mother, etc. names are given. These mothers sometimes transfer their domestic and sometimes 
abroad travel experiences to other mothers and sometimes introduce the items, products, clothes 
and food they use in their travels or daily. Many marketing agencies, airlines, bus companies, hotels, 
restaurants, textile product sellers, travel supplies vendors can advertise especially for mothers who 
have a high number of followers. Advertisers can reach these mothers and advertise any material 
imaginable, such as clothing, baby equipment, sports equipment, kitchen equipment, and travel 
equipment. Instagram mothers have signed a new sector with the use of social media. In this study, 
mothers whose names are frequently encountered on the internet were preferred. Different studies 
can be conducted on a larger sample. 
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Abstract 

Fairs have still great importance in terms of marketing strategies on a global scale and maintain their 
appeal in the construction sector as in every sector although not as much as before. Building fairs 
aim to bring together all stakeholders in the construction industry, boost economic growth in the 
sector, and develop potential business relationships, as well as offering image, advertising and vision 
development opportunities. This paper includes a survey study which aims to evaluate the 
economical contributions of fairs from the perspective of the participants in the fairs organized for 
the building and construction sector. In the study, subjects such as the opinions of the participants 
about the building fairs, the purposes of participation, the effects of the fairs on the economic 
situation and business connections of the companies were discussed. As a result; It has been 
observed that building fairs have an effect on maintaining existing relationships and strengthening 
the image of the company rather than developing new business volumes and connections.  

Keywords: Fairs, Construction, Management, Economy.   

Introduction  

Fairs are synergistic organizations that are organized for producers, consumers and various 
stakeholders in different business lines to increase their trade capacities and to achieve their future 
goals. Today, fairs continue to develop today as one of the most dynamic and effective elements of 
sales and marketing, despite the rapid development in electronic communication (Turkish Ministry of 
Education, 2011: 6). Fairs and exhibitions are marketing tools through which it is aimed to be 
achieved, in a limited theoretical approach, the presentation and commercialization of 
products(Juganaru and Juganaru, 2016: 325). In this context, fairs are among the most important 
methods of marketing communication in parallel with the progress and developments in the world. 
At the same time, fair events are organizations that make a difference in the promotion and 
marketing activities of the destinations they are organized and provide income mobility by creating a 
liveliness in terms of tourism (Tayfun, Aysen, Dülger, Özyurt, Bozkurt, ve Bulut, 2018: 472). Activities 
such as accommodation of participants from different provinces or countries, eating and drinking 
activities and participation in social events in the region and such requirements offer beneficial 
effects on the economy in the region. The fairs offer their visitors the opportunity to share and learn 
in terms of increasing the interest in the destinations and also providing cultural interaction (Çetin 
and Kozak, 2019:966). Researches show that fairs have a significant positive effect on exports within 
the development goals of countries. Although the scope and size of the fairs vary, the fairs have 
meant business environments where they can fulfil all the requirements of the trade, such as always 
finding job opportunities, following the sector, and being aware of new technological products and 
developments for both exhibitors and visitors.  Also, a trade fair provides the opportunity for a 
producing company to display its products to many potential customers during a short period of 
time(Vadavi, 2020: 68). In addition to other sectors, the building and construction sector is one of the 
business areas where fair organizations are most organized and important. Fair events held in the 
construction sector are repeated many times in many countries throughout the year, especially 
because it includes many sub-industries. However, it is observed that there has been a noticeable 
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decrease in the number of fairs, visitors and participating companies held in recent years. In addition 
to the increase in electronic commerce and teleconferencing opportunities, the desire to avoid face-
to-face and crowded events due to the Covid-19 epidemic that started at the end of last year signals 
that a decline in terms of the future of fair organizations. While there are some studies in the 
literature examining the effects of organizations such as fairs and exhibitions on other sectors (Xiang, 
2006; Wu and Zhang, 2013; Sun and He, 2017; Demirci and Aslaner, 2012; Acartürk, 2013; Torun, 
Çelik and Bobat 2012) lack of study have been conducted in the construction sector. In order to 
determine the perceptions about the contribution of the fair organizations in the building-
construction sector to the economy of the industry, face-to-face meetings and surveys were 
conducted with the representatives of construction companies participating in the fairs and the 
opinions obtained were evaluated in this study. 

Methodology 

The purpose of this research is to determine the perspectives of companies participating in fairs for 
the building-construction sector where the number of participants is currently decreasing. 
Descriptive modelling was used in the research. The perceptions of the participating companies 
towards building-construction fairs and the importance they attach to fairs were examined with a 
survey study. Participating firms were selected by random sampling. It was tried to reach 370 
companies, which serve, export in the building-construction sector and attend fairs at least twice 
before, by phone, e-mail, face-to-face visits, and 108 of them sent feedback. The research data were 
collected through a questionnaire consisting of 12 questions prepared by the researchers. The survey 
questions were prepared to evaluate the purpose of participation and the effect of the fair on the 
realization of these objectives, the importance of the fairs for the exhibitors, the number of visitors in 
the fair and its relation with the stand size from the exhibitor point of view. In the questions, the 5-
point importance scale (Likert-scale) method was used. Judgment sentences created about the 
benefits and importance of fairs; classified as strongly agree, agree, indecisive, disagree and strongly 
disagree for respondents. 

Results and Discussion 

The results obtained are presented in Table.1. According to this; the majority of participants 
emphasize that building fairs do not cause a significant increase in their business development and 
business volumes. Considering that one of the most important foundation purposes of fairs is to 
develop national or international business relations, this result is quite interesting. Also regarding 
that most of the companies that reached this result also participated in these fairs in previous years, 
it becomes clear that this effect is not given much importance by the companies. Withal it cannot be 
said that companies definitely participate in the promotion of new products, which is another 
important fair purpose. However, the majority of the participants stated that their purpose of 
participating in building fairs is to strengthen the image of the company and to strengthen existing 
business connections. In particular, they were undecided about whether the fairs had an impact on 
establishing new business relations, either nationally or internationally. Apart from this, they 
generally think that the sizes of the rented stands have a direct relationship with the number of 
visitors. 
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Table 1. Distributions according to the answers given by the participants (%) 

 Strongly 
disagree (%) 

Disagree 
(%) 

Undecided (%) Agree 
(%) 

Strongly 
agree (%) 

Building fairs helped our 
company develop its 
business. 

21 43 29 0 0 

Building fairs caused an 
increase in our business 
volume 

10 16 53 9 5 

Our purpose of 
participating in building 
fairs is to introduce our 
new products or services. 

36 3 17 14 22 

Our purpose of 
participating in building 
fairs is to strengthen the 
image of our company. 

0 9 14 17 53 

Our purpose of 
participating in building 
fairs is to increase and 
strengthen our existing 
business connections. 

0 0 12 34 47 

Our goal of participating 
in building fairs is to 
establish new national 
potential business 
relationships. 

0 22 41 17 12 

Our aim to participate in 
building fairs is to 
establish new 
international business 
relationships. 

14 26 45 9 0 

Our goal of participating 
in building fairs is to find 
new distributors, agents 
or suppliers. 

28 0 48 12 5 

Our goal of participating 
in building fairs is not to 
fall behind from 
competition. 

0 7 48 22 16 

Building fairs caused an 
increase in the number of 

26 31 9 17 10 
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 Strongly 
disagree (%) 

Disagree 
(%) 

Undecided (%) Agree 
(%) 

Strongly 
agree (%) 

our distributors. 

When our booth size 
rented at fairs changed, 
there was a direct change 
in the number of visitors. 

7 0 36 29 21 

 

Companies’ purpose of participating was ranked in terms of their importance by the respondents as 
computing Relative Importance Index (RII) using Eq.1 and the results of the computing are presented 
in Fig. 1.   

RII =
∑ W

A∗N
    (1) 

( 0 ≤ RII ≤ 1 ) 

Where; 

W is the weights given by the respondents from 1 to 5, (where “1” is “strongly disagree” and “5” is 
“strongly agree”) 

A is the highest weight 

N is the total number of respondents. 

 

Fig. 1. Purpose of companies for participating fairs 
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Conclusion 

Following the rise of competitive market conditions in the construction sector in the last 50 years, 
the fairs organized in order to increase sectoral cooperation and bring together various stakeholders 
have caught a rapid upward trend. However, especially in recent years, with the increasing 
importance of electronic commerce and virtual meetings, fair organizing has started to decline in the 
construction sector as in every sector. This paper includes a survey and interview studies with 
companies operating in the construction industry and participating in building fairs. According to the 
results obtained from the questions directed to the participants, companies attend the fairs mostly 
to strengthen their existing business relations and to strengthen the image of the company. 
Exhibitors think that the fairs do not contribute much to improving the business volume. A 
particularly striking point is that companies prefer to establish national collaborations at fairs rather 
than establish international ones. Based on this study, it is seen that studies should be carried out to 
increase the potential new business connections of companies in order to regain the old charm of 
the fair organization in the construction sector.   
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Türk Kökenli Giyim Adları Nahçıvan Folklor Örneklerinde (Türkiye Folkloru ile Karşılaştırmalı) 
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Özet 

Folklor türleri incelendiğinde, bu türlerin Türk kökenli giyim isimleri ile zengin olduğunu görüyoruz. 
Anneannelerimizden ve dedelerimizden süzülen bu hazinenin Türk kökenli kelimeler açısından zengin 
olması ve kullanım sıklığının yüksek olması, folklor metinlerinin ağırlığını ve değerini biraz daha 
artırmıştır. Makalede Nahçıvan folklor metinlerinde kullanılan Türk kökenli giyim isimlerinin bir kısmı 
incelendi ve çalışmaya dahil edildi. Naxçıvan folklor metinlerinde dahil etdiyimiz Türk kökenli giyim 
adları bunlardır: ayakkabı, gömlek, papak, şalvar, arhalık, çekme, etek, örpek, çuha, börk, kurşak vb. 
Araştırma yaptığımız bu giyim isimleri ayrıca Türkiye Türkçesinde de incelendi ve folklor 
metinlerinden verilen örneklerle karşılaştırmalar yapıldı. Bu da gösterdi ki, Türk halklarının giyim 
kültürü birçok yönden aynıdır. Makalede araştırma yaptığımız giyim isimlerinin her birinin önünde 
sözlükte gösterilen anlamı verilmiştir. Bir kısım kelimelerin de arkaizm ya da tarihizm olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu makalede de gösterilmiştir. Aynı zamanda araştırma sırasında giyim adlarında fonetik 
deyişime de rast geldik. Bu bakımdan “kurşak” giyim ismi dikkatimizi çekti. Azerbaycan sözlüğünde 
“kurşak, Türkiye Türkçesinde ise “kusak”- kibi verilmişdir. r harf düşümü kendini gösteriyor. Çok az 
fark olmasına bakmayarak her ikisi de aynı kıyafeti temsil ediyor. Mekalede bu giyim adıyla bağlı  hem 
Azerbaycan, hem de Türkiye folklorundan örnekler verilmiştir. Folklor metinlerinde çok sayıda Türk 
kökenli giyim isimlerinin olması halkımızın Türkçülüğe, soyuna, köküne verdiği değerin bir 
göstergesidir. Araştırmaya dayanarak, bunun devam edeceğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Sözcükler: Nahçıvan, Türkiye, Türk, folklor, geyim adları 

Clothing Names  of Turkish Origin in  Nakhchivan Folklore Texts 

Abstract 

Analyzing the genres of folklore, it becomes clear that these examples contain a number of names of 
clothing of Turkish origin. The richness of this treasure, which comes to us from our grandmothers 
and grandfathers, with words of Turkish origin, the high frequency of usage has increased the value 
of folklore texts. In the article  some of the clothing names of Turkish origin processed in 
Nakhchivan folklore texts were investigated and analyzed.  Names of clothing of Turkish origin 
derived from Nakhchivan folklore materials are as following: ayaqqabi (shoes), koynek (shirt), papag 
(hat), shalvar (trousers), arkhalig (back-wears), chekme (boots), etek (skirt), orpek (head-cover), 
chukha, bork, qurshag (belts), etc.These clothing names involved in the study were also studied in 
Turkic Turkish and compared with samples given in folklore texts. It also showed that the clothing 
culture of the Turkic peoples is identical in many aspects. In the article, in front of  each the names of 
clothing involved in the study is given its dictionary meaning. Some words have also appeared to be 
archaism or historism. This is also indicated in the article.  During the study, we also encountered a 
phonetic change in the names of clothes. From this point of view,  "Gurshak" (belt) clothing part 
attracted our attention. For example, in the explanatory dictionary of the Azerbaijani language it is 
presented as "gurshag", and in Turkic turkish as "kushak". The name of this dress the sound "r" is 
dropped . Although there is a slight difference, they both denote  the same dress. The article 
provides examples of both Azerbaijani and Turkish folklore in connection with the name of this dress. 
The presence of a large number of clothing names of Turkish origin shown in folklore texts is an 
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indicator of the value of our people to Turkism, its root. Based on the studies, we can say that this 
will continue to be investigated. 

Keywords: Nakhchivan, Turkey, Turkish, folklore, clothing names. 

 

Giriş  

Yunan kökenli kelime olan etnografya "halkların maddi ve manevi kültürlerini, kültürel-tarihi 
ilişkilerini inceleyen bilim" dir (Orucov Aliheyder vd. 2006 b: 42). Etnografya pek çok alanda olduğu 
gibi, halk edebiyatına da yansıdı. Çünkü halkımızın maddi ve manevi değerleri folklor türlerinde her 
zaman yaşadılır. Böylece de bir halk kendi milli manevi değerleri, kültürü, tarihi ile diğer halklardan 
seçilir. Azerbaycan ta kadim zamanlardan bu güne kadar, kendi milli manevi değerlerini korumuş, 
yaşatmış ve dünyaya tanıtmıştır. Halkın geçmişini yansıtan folklor türlerinde maddi kültür 
örneklerinin olması onu daha da zenginleştiriyor. Halk edebiyatı örneklerini araştırdığımız zaman  
görüyoruz ki, burada çok sayda elbise isimleri mevcuttur. Araştırmalar sırasında belli oluyor ki, "giyim 
kültürünün ilk izlerinin tarihi eski taş dönemine ait edilir. Bilindiği gibi, giyim kültürünün gelişiminde 
doğal-coğrafi koşullar, özellikle iklimin etkisi büyük olmuştur. Buraya nüfusun bakış açısı, manevi-
ahlaki, sosyal ve ekonomik durumu da içerir "(Rehimova Maise vd. 2007: 7). Çok sevindirici bir 
durumdur ki, bu giyim isimlerinin çoğu Türk kökenlidir. Demek ki dilimizde ne kadar başka dilden 
geçen kelimeler olsa da halkımız kendi ana dilini her zaman korumuş, değer vermiş ve yaygın olarak 
kullanmıştır.  

Bu makalede folklor metinlerinde yer alan Türk kökenli giyim adları analiz edilecektir. Birinci bölümde 
Nahçıvan folklor örneklerinde adı geçen Türk kökenli giyim adları incelenir ve sözlükteki anlamı 
açıklanarak örnekler gösteriliyor. Aynı zamanda Türkiye folklorundan da örnekler gösterilerek 
karşılaştırmalar yapılıyor. İkinci bölümde Nahçıvan folklorunda kullanılan eski Türk giyim adları 
araştırılıyor. Sonuncu bölümde araştırma sonucu tespit edilir. 

Nahçıvan Folklor Örneklerinde Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Olan Giyim Adları  

Nahçıvandan toplanan, halkın manevi serveti sayılan folklor türleri kendi zenginliği ve farklılığı ile 
dikkat çekiyor. Folklor örneklerine zenginlik katan alanlardan biri de giyim adlarıdır. Nahçıvan folklor 
türlerinde kullanılan  Türk kökenli giyim adları bunlardır: Ayakkabı, çuha, çarşov, köynek, kuşak, 
örpek, börk, arhalık, etek, çarık, çekme  vb.  

Önceden belirtelim ki, örnekler olduğu gibi yani halk dilinden toplandığı şekilde veriliyor yalnız “ə”, 
“q”, “x” harifleri Türkiye Türkçesine uyğun olarak deyiştirelecek.  

İlk olarak ayakkabı kelmesini inceleyelim. Türk kökenli söz olan ayakkabı ayağı korumak için giyilir. 
Ayakkabı adına folklor türlerinde çok rastlıyoruz, hem rüya yorumlarında, hem atasözü ve mesellerde, 
hem bulmacalarda, hem de digerlerinde.  

“Kızıldan tikilmiş ayakkabı da olsan, hamı deyecek: Seni ayağa giyiller” (Ceferli vd. 2012: 155). 

 Halk arasında söylüyorlar ki,  

“Gözü nazarlı adamın ayakkabısının bir tayının murdarlanmağı yahşıdı” (Ceferli vd. 2010: 121). 

Bağlasan geder 

Açsan durar (ayakkabı) (Ceferli vd. 2012: 406). 

Türkçe sözlükte de Azerbaycan dilinin sözlüğünde olduğu gibi anlamı aynı. “Özellikle sokakda ayağı 
korumak için giyilen ve altı kösele, lastik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyecegi” (Parlatır 
İsmail vd. 1998a: 170). 

Ayakkabı kelmesinin Türkiye folklorunda kullanılma şekline bakalım:   
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Ayakkabımın izi  

Tarlaya çektim çizi  

Haberin olsun yârim  

Ayıracaklar bizi  (Ayva.  ) 

Köynek- “bedenin yukarısına giyilen yüngül geyim” (Orucov Aliheyder vd. 2006 b: 765). 

Efsanelerden aldığımız bir örneye bakalım: 

“Bir gün Ucubılık bir köyden keçirmiş. Köyün camahatının buna yazığı gelir. Yığışıp deyiller ki, 
gelin bına bir köynek tikek. Razı olurlar” (Ceferli vd. 2010: 19) 

Şunu not edelim ki, bu giyim adı bir çok türlerde kullanılıyor. Manilerde kullanım şekline bakalım: 

Hakuşkada (camda) kuş durmaz,  

Ketan köynek, yaş durmaz.  

Kız oğlanın koynunda,  

Seherecen dinc durmaz (Ceferli vd. 2010: 363). 

Ve yahut  

Men аşik, gül endаmа, 

Çıkıbdır gülen dаmа. 

Оlаm bir аtlаs köynek, 

Yаrаşаm, gül endаmа (Ceferli vd. 2011: 276). 

Hahıştalarda:  

O tay, bu tay sarımsak, hahışta.  

Geniş köynek, canım sağ, hahışta.  

Anam cefamı çekdi, hahışta.  

Apardı bir kurumsak, hakışta (Ceferli vd. 2010: 402) 

Onu da belirtelim ki, hahıştalar kına gecesi oğlan evi ve kız evi arasında bir-birlerine söylenilir. Daha 
çok hahışta söyleyen atışmayı kazanıyor. 

Bu geyim adı Türkiye Türkçesinde de sık kullanılıyor. Türkçe sözlükte de aynı anlamda gösteriliyor. 
Türkiye folklorundan aldığımız bir örnek: 

Keten gömlek geymiş yenleri yerde, 

Yoktur ağamın salınışı ağada beyde, 

Görmeyip görmeyip gördüğüm yerde, 

Aklım deli kendim bir hoş olurum (Yazıcı 2019: 155) 

Etek – “paltarın belden aşağı uzanan kısmı” (Orucov Aliheyder vd. 2006 b: 145) 

Dışаrı pаlçıklıdı, 

Etekleri kılçıklıdır. 

Bunlаrа söz demeyin, 
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Bunlаr çох аcıklıdır (Ceferli vd. 2011: 288). 

Türkçe sözlükte etek aynı anlamı veriyor. Türkiye Türkçesinde de yaygın kullanılıyor.  

Herkese bellidir ki, benzetmelerde de etek sözü kullanılıyor. Mesala dağın eteyi. Bu da folklor 
metinlerinde çok kullanılıyor. Nahçıvan folklorundan örneye bakalım: 

“Deyiller ki, her gün emioğlu ve emikızı—Hançobanla Sara öz koyun–kuzularını Er dağının 
eteklerine sürer, günbatana kimi bir yerde oynayar, neğme okuyarmışlar” (Ceferli vd. 2010: 60).  

Etek giyim ismi Türkiye folklorunda da sık karşılaşıyoruz. Türkiye folklorundan aldığımız bir 
örnege bakalım: 

Anamdan yok fayda babamdan yok, 

Aldım garip başımı çekip giderim, 

Koca dağlar eteklidir etekli, 

Eteğin altı türlü türlü çiçekli, 

Benim sevdiğim İsmail´im, 

Eli kafesli, çiğni tüfekli (Yazıcı 2019: 68). 

Ve yahut 

Eteklidir bizim dağlar etekli, 

Eteğinin ucu lale sümbül çiçekli, 

Ben bir yâr yitirdim çiğni tüfekli, 

Gördünüz mü dağlar sormaya geldim? (Yazıcı 2019: 156) 

Bu giyim ismi Azerbaycan sözlüğünden farklı olarak, Türkçe sözlükte arap kökenli kelime gibi 
gösteriliyor.  

Örpek – “kadınların başlarına saldıkları iri ipek ve ya başka parçadan örtük, iri baş yaylığı” (Orucov 
Aliheyder vd. 2006 d: 553).  

Manilerde: 

Bal kimidir dilleri, 

Pambık kimi elleri, 

Örpekde de gözeldi, 

Tebrizin gözelleri (Ceferli vd. 2012: 529) 

Örpek kelmesi inanclar ve sınamalarda da karşımıza çıkıyor: 

“Ruh tutmuş adamın yasdığının altına kömür, duz, çöreh koyullar. Hemin adamın başına 
örpeh bağlıyıllar.” (Ceferli vd. 2011: 11) 

Çekme- giyim ismi folklorda geçiyor. Mesela “Neynim” adlı halk müziğinde karşımıza çıkıyor: 

Çekmeni çekdin buduna,  

Meni yandırdın oduna.  

Koydun kimin umuduna,  

Get, gedirsen, dexi neylim (Ceferli vd. 2010: 421). 
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Halk törenlerinde de bu giyim ismi kullanılıyor: 

Girdim beyin otağına,  

Çekmesin koyub yanına.  

Anası kurban boyuna,  

Bey duran oğlan sene kurban olum.  

Han duran oğlan sene kurban olum (Ceferli vd. 2010: 100). 

Naxhçıvan Folklor Örneklerinde Eski Türk Giyim Adları 

Bildiğimiz gibi, dilin kelime haznesinin, yani sözlüğümüzün belirli bir kısmı arkaik (eski) kelimelerden 
oluşur. Bu arkaik kelimeler, birçok alanda olduğu gibi, giysi adlarına da yansır. Yaranma nedeni ise 
hemin giyimin kullanılmamasıdır. Bu türden olan kıyafetlerin folklorumuzda da adı geçiyor. 

Folklor metinlerinde kullanılan Türk kökenli arkaik (eski) kelimeler bu başlıkta incelenmiş ve sözlükte 
belirtilen anlamı her birinin önünde açıklanmıştır. Azerbaycan edebi dilinde eskimiş giysi isimlerinden 
bazılarının Türkiye Türkçesinde çağımızda kullanım şekli incelenmiştir. Türkçe'deki bazı giyim adlarının 
arkaik (eski) olduğu ve bazı kelimelerin işlevsel kaldığı ortaya çıktı. Yani bu sözcükler bugün Türkçe'de 
aktif olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu söylenenin aksi olarak Azerbaycan Türkçesinde şuan 
kullanılan giyim isimleri Türkiye Türkçesinde antik olarak kabul edilmiştir. Bu da sözlü edebiyatda 
kendini gösteriyor. Eski Türk giyim isimlerine göz atalım: 

Çarşov, çadra, çarşab gibi isimleri olan bu giyim “kadınların baştan topuğacan vücutlarının örtmek için 
kullandıkları bürüncek; çarşab” (Orucov Aliheyder vd. 2006 a: 435). Bu elbise eski zamanlarda daha 
yaygın olarak kullanılıyordu. Artık bir kaç bölgede kullanılmaktadır. Bu giyim folklor örneklerinde de 
çok kullanılmıştır.  Halk oyunlarına göz atalım: 

“Oyun el hereketderi ile gösterilir. Oyunda iki kadın iştirak edir. Biri oyunun sözlerini dedikce 
ikinci çarşab altından el hereketleri ile gösterir” (Ceferli vd. 2010: 103). 

“Şah oğlu şah Abbas” masalından aldığımız diğer bir örnek: 

“Daye dedi, pahoo, men seni saraya çıkarda bilerem? Keşiş dedi sen paltarlarından bir dest 
getir men geyinim eynime, hicab da getir, çadra da getir örtüm başıma. De halamdı, gelib bize, evde 
tek kalmasın deye getirdim burada, otursun yanımda” (Babayev 2017: 167). 

“Kırk könçe hanım” masalından aldığımız örnek: 

“Karı ehvalatı bilib, durdu getmeye. Çadrasını başına salıb dedi ki, darıhma, kızım, men tez-tez 
gelerem, söhbetden-zaddan ederik, günün hoş keçer” (Ceferli vd. 2010: 135). 

Hahıştalarda:  

Çadra yudum açılmaz, hahışta, 

Gara vurdum, sеçilmez, hahışta, 

Karibliye giden kızın, hahışta, 

Kaş-kabağı açılmaz, hahışta (Ceferli vd. 2012: 591). 

Örneklerden de gördüğünüz gibi bu giyim folklor türlerinde çeşitli isimlerle kullanılmıştır.   

Önceden belirtdiyimiz gibi çağımızda kullanılan giyimlerin bir kısmı Türkiye Türkçesinde eski söz gibi 
karşımıza çıkıyor. Çarşab bu türden olan giyimdir. Çarşab kelmesinin manası Türkiye Türkçesinde 
şöyle  açıklanıyor. Çarşab-2. Eski. Eskiden kadınların kullandığı ve baştan örtülen, pelerinli, eteklikli 
sokak giysisi (Parlatır İsmail vd. 1998a: 441). 
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Arhalık - folklor türlerinde karşımıza çıkan giyim adlarındandır. Bu giyim ismi günümüzde eski söz 
olarak kabul edilir. Çünki bu giyim kullanılmadığına göre onun ismi dilin aktif fonundan çıkıp, pasif 
fonuna geçti. Sözlükte anlamı "yakası düğmeli, beli oluklu veya büzmesiz üst elbisesi" (Orucov 
Aliheyder vd. 2006 d: 67) gibi açıklanmıştır. Manilerden okuyoruz: 

Arhalık aldım sana, 

Derziye saldırsana. 

Meni sene vermezler,  

Bir cadu yazdırsana (Ceferli 2009: 50). 

Çuxa  (çuha)– “Kafkazlıların üsten giyilen, beli büzmeli, uzun kişi geyimi” (Orucov Aliheyder vd. 2006 
a: 501) 

Girdim beyin otağına,  

Çuhasın koyub yanına.  

Halası kurban boyuna,  

Bey duran oğlan, sana kurban olum,  

Han duran oğlan, sana kurban olum (Ceferli vd. 2010: 100). 

“Mehemmed ve ilan” masalında da ismi geçiyor. 

“- Mehemmed, o nedi geymisen? Ele bil kurd donundasan. Men sene ele çuha tikerem, ne 
geyçi keser, ne maşın tiker. (İlan karaçukadan korkar). Mehemmed çuhanı verdi emisine, dedi:” 
(Ceferli vd. 2010: 219) 

Manilerde: 

Çiyin–çiyine durduğum, yar,  

Çiynine çuha saldığım yar.  

Ayağın altı göy çemen,  

Boyuna kurban olduğum yar (Ceferli vd. 2010: 349) 

Bu giyim adı Azerbaycan sözlüğünden farklı olarak Türkçe sözlükte aynı isimde yer alsa da manası ve 
kökeni farklıdır. Fars kökenli kelime olarak gösteriliyor. Manası da şöyle açıklanıyor. “Tüysüz ince, sık 
dokunmuş yun kumaş” (Parlatır İsmail vd. 1998 b: 506).  

Giyim isimlerinden biri olan çarık - Geçmişte: köylülerin giydiği aşılanmış gönden dikilen ayakkabı 
(Orucov Aliheyder vd. 2006 a: 447).  

Folklorun bir çok türlerinde karşımıza çıkıyor. “Padşah kızı” masalından okuyoruz: 

“Bir gün yatanda buna uykuda dеdiler ki, başına tas kоy, eline demir asa al, ayağına demir 
çarık giy. Çarığın ucu yеyilende, asanın kırağı yеyilende, tasın yanları yеyilende kızı taparsan” (Ceferli 
vd. 2012: 216). 

Ve yahud “Aftabın masalı”ndan okuyoruz: 

“Peri, sen eline demir asa alassan, çarık geyessen, demir asanın sonu çatanda, belke meni 
tapasan.  

Peri kardaşına:  

- Kardaş, evin yıkılmasın. Yaman-yakşı dolanırdık, koymadın, - deyib gedir. Özüne çarık 
dikdirib, asa yapdırıb düşür yola” (Ceferli vd. 2010: 280). 
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 Yukarıda alıntıladığımız kelime tarihizmdir.  

 Çarık – Türkiye Türkçesinde de kullanılıyor. Sözlükte manası aşağıdakı gibidir:  

Tabaklanmış sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayak giyeceği 
(Parlatır İsmail vd. 1998 b: 438).  

Türk folklorundan aldığımız bir örneğe dikkat edelim: 

Ben varmam çarıklıya 

Tahtadan arabalıya 

Allah nasip eylesin 

Boynu gıravatlıya (Yazıcı 2019: 56). 

Çarık geyim adına Türkiye folklorunun bir çok türlerinde rastlıyoruz. 

Kurşak –“ beli sık tutmak için ona sarılan uzun ve dar parça” (Orucov Aliheyder vd.  2006 d: 218) 

Bulmacalarda: 

Belde kurşak göy olar, 

Diksen daşdan ay olar.  

O hansı ağacdır ki,  

Her fesilde göy olar (çam ağacı) (Ceferli vd. 2010: 329). 

Bu giyim Türkiye Türkçesinde de bu anlamda kullanılıyor. Kuşak-“Bele sarılan uzun ve enli kumaş” 
(Parlatır İsmail vd. 1998b: 1421). Sadece Azerbaycan dilinin sözlüğünde “dar”, Türkiye Türkçesi 
sözlüğünde ise “enli” kumaş olarak verilmiştir. Adlarında bir harf - r düşümü de kendini gösteriyor. 
Ama ikisi de aynı kıyafeti temsil ediyor. Bu elbisenin adı Türkiye folklorunda da geçiyor. Manilerden 
aldığımız örnek: 

Galeden aşan gelin, 

Şal kuşak kuşan gelin, 

Gocan çirkin sen güzel, 

Gayret it boşan gelin (Yazıcı 2019: 74) 

Börk-“başlık, baş geyimi” (Orucov Aliheyder vd. 2006 a: 348) 

Tören oyunlarında bu giyimin adı geçiyor: 

Emiri börk bаşındа, 

Kalem оynаr kаşındа. 

Yüz elli beş yаşındа 

Vаy cаnın, öldü Kоsа (Ceferli vd. 2011: 61). 

Manilerde de kullanılıyor: 

Heyranam boz börküne,  

Konubdu toz börküne.  

Yarım, bednazar çokdur,  

Deymesin göz börküne (Ceferli vd. 2010: 356). 
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Masallarda:  

“-Men ölürem. Meni ağlayın görüm ne teher yaraşdırıb ağlıyassız, amma hırdadan (küçükten) 
başlayın. Hırda arvad ağlasın. 

Hırda arvad dеyir: 

-Başın buhara börküne, eynin qıyqaş yapıncısına, dize kimi düymeli” (Ceferli vd. 2012: 394). 

Börk giyim adı Türkiye Türkçesi sözlüğünde eski söz gibi şöyle açıklanıyor: Börk-eski. Genellikle hayvan 
postundan yapılan başlık” (Parlatır İsmail vd. 1998a: 346). Önceden de belirtdiyimiz gibi  bazı giyim 
adları Türkiye Türkçesinde eski söz gibi sözlükte ve folklorda yer alıyor. Börk sözü de bu türden olan 
sözlerdendir. “Kökin Erkey” destanında börk giyim ismi geçiyor.  

“Börklerini çıkarıp, gelip dua ettiler”  

Sonuç 

Araştırmalardan şu sonuca varılıyor ki, Türk kökenli giyim isimleri folklor türlerinde küme oluşturur. 
Bu da halkımızın soyuna, köküne verdiği değerdir. Gösterilen örneklerde kullanılan giyim isimlerinin 
çok kısmı bugün de kullanılmaktadır. Tek Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Türkiye'de de 
kullanılıyor. Tahlilini yaptığımız giyim isimlerinin bir kısmı bugün kullanılmadığı için arkaizm (eski) ve 
tarihizm kabul edilir. Bunu da araştırma sırasında her bir giyim adının önünde gösterdik. Ve bazı 
giyimlerin Azerbaycan Türkçesinde eski olsa da Türkiye Türkçesinde çağımızda yaygın olarak 
kullanılıyor. Ve yahut aksi olarak Türkiye Türkçesinde eski olan giyimler bu gün Azerbaycanda yaygın 
olarak kullanılıyor. Mekalenin içinde bu söylenenlerin hepsi örnekler gösterilerek açıklamalar 
yapılmıştır. Sonuç itibariyle denebilir ki, folklor türlerinde arkaik giyim adları az olduğu için, folklor 
dilini karmaşıklaştırmaz. Bunun için de folklor metinlerini okuyan herkes kolayca anlayabilir. 

Dünya geliştikçe, bilim ve teknolojinin gelişimi ile bağlantılı olarak sözlüğümüze yeni kıyafet isimleri 
eklenecek ve bir grup giyim adı da eskiyor. Bu her zaman böyle devam edecek. Yani bazi giyimler 
arkaik ya da tarihi olacak. Doğal olarak, bu kelimelerin yenileriyle değiştirilmesini memnuniyetle 
karşılamalıyız. Dilde bazı eski giysilerin adalarının ortadan kaybolması, bazı yeni giysilerin dilin 
sözlüğüne dahil edilmesi doğal bir düzenlilik ve gelişimin bir göstergesidir. 

Halkımızın soyuna, köküne verdiği değere dayanarak kesin olarak diyebiliriz ki, bu tür Türk kökenli 
giysiler bundan sonra da kendi kullanışını koruyacaktır. 
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Özet 

Türkçe yazılan tercüme eserler Arapça ve Farsça eserlerdeki bilgi hazinesini, kültürünü ve inancını 
aktarırken, o eserlerin kelimelerini, birleşik şekillerini ve cümlelerini de alır. Bazen de kelimelerin şekil 
ve lafzını olduğu gibi alabilir. Bu yapılar anlamıyla katma değer sağlarken öte yandan kendini o millete 
lafzen de kabul ettirebilir, artık her şeyiyle, o millete mal olur. Doktora tezim olan Tercüme-i Acaibü’l 
Mahlukat; Çelebi Mehmet zamanında yazılan astronomiden jeolojiye, siyasetten ekonomiye, 
felsefeden edebiyata, dini konulardan magazine,  haberleşmeden teknolojiye bütün genel kültür 
konularını içeren geniş hacimli ansiklopedik bir kitaptır. Bu acâibü’l-mahlȗkât türü, günümüzün 
ilginçlik içeren internet sayfalarının veya magazin dergilerinin yaptığı görevi yürüten türlerdir. Bu 
kitaplar bir senelik dergilerin toplandığı ve Beyazıt Devlet Kütüphanesinde birçok örneği bulunan kalın 
ciltli mecmualara benzerler. Şu anda bile dünyadan enteresan olaylar başlığı altında anlatılan 
olayların bir şekli mutlaka altı yüzyıl önce yazılan ve Osmanlıda okunan acâibü’l-mahlȗkât kitaplarında 
bulunur. Bu çalışmada ele alınacak konu; farklılık arz eden bazı kelime etimolojileri, terimler, 
deyimler, özlü sözler, mesel, güzel söz ve atasözleridir. Bunların bazıları, Türkçe, Arapça ve Farsça 
kültürünün ortak ürünü olup, tercüme yoluyla bize aktarılan yapılardır. Kitapta yaklaşık 5400 kelime 
vardır. Bunların içinden 41 kelime veya kelime grubu ele alınıp açıklama yapılırken, 55 cümle ise 
vecize ve atasözü olarak kabul edilebilir. Ele alınan kelimelere, birleşik şekillere, terimlere ve 
deyimlere metne göre açıklama yapılmıştır. Bu çeşit bilgilerin bir kısmı etimoloji çalışmalarına, bir 
kısmı özlü söz, mesel, güzel söz, atasözü vb. çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Zaten geniş hacimli 
olan bu eser; dil çalışmalarında araştırmacılara iyi örnekler sunmaya devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acaibü’l Mahlûkat, etimoloji, deyimler, özlü sözler 

Some Word Etymologies, Terms, Idioms and Aphorisms in Tercüme-i Acȃ’ibü'l Mahlȗkȃt 

Abstract 

Translation works written in Turkish convey the wealth of knowledge, culture and belief in Arabic and 
Persian works, as well as taking the words, combined forms and sentences of those works. 
Sometimes it could take the form and spelling of words as they are. While these structures provide 
added value in their own sense, on the other hand, they could impose themselves on that 
community in the language of speech and belong to that community with everything. My doctoral 
dissertation, Tercüme-i Acaibü'l Mahlukat, is a large-volume encyclopedic book written in the time of 
Çelebi Mehmet, which includes astronomy, geology, politics, economy, philosophy, literature, 
religious issues, magazine, communication, technology and all general culture. This acâibü'l-mahlȗkât 
type is the types that carry out the task of today's interesting internet pages or journals. This acâibü'l-
mahlȗkât type is the types that carry out the task of today's interesting internet pages or journals. 
These books are similar to bold-bound journals in which one-year journals are collected and many 
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examples are found in the Beyazıt State Library. Even now, some form of the events described under 
the heading of interesting events from around the world is definitely found in acâibü'l-mahlȗkât 
books written six centuries ago and read in the Ottoman Empire. The subject to be dealt with in this 
study is some different word etymologies, terms, idioms, quotations, parables, good words and 
proverbs. Some of these are common products of Turkish, Arabic and Persian culture, and they are 
structures transferred to us through translation. There are about 5400 words in the book. Among 
them, 41 words or phrases can be considered and explained, while 55 sentences can be considered 
as aphorisms and proverbs. Explanations were made according to the text for the words, compound 
figures, terms and idioms. Some of this kind of information contributes to etymology studies, some 
to studies such as aphorism, parable, eloquence, proverb. This large volume work continues to offer 
good examples to researchers in language studies. 

Keywords: Acaibü’l Mahlukat, etymology, idioms, aphorisms 

 

GİRİŞ 

TAM kısaltması kullanılan Acaibü’l Mahlukat Tercümesi adlı kitabın Ali Emiri nüshasının sayfa ve 
yaprak numaraları esas alınarak yazının temeli oluşturulmuştur. Çalışmada kelimeler, terimler, 
deyimler ve güzel sözler ele alınacaktır. Bazı kelimelerin etimolojisinde yazar tarafından yapılan 
açıklamaya sadık kalınarak yapılacaktır. Örneklerin önünde parantez içinde sunulan rakamlar 
nüshadaki sayfayı, harfler ise yaprağı ifade etmektedir. 

I. Bazı kelime etimolojileri 

Kelimeler insanla birlikte ortaya çıkan canlı varlıklardır. İnsanoğlu, kendi köküyle uğraştığı gibi 
duyduğu kelimelerin de köküyle uğraşır. Araplarla ve Farslarla devamlı iletişim içinde olan Türklerin 
ortaya koydukları eserlerde, bu milletlerden geçen kelimelerin olması tabiidir. Bu kelimeler fonetik, 
morfolojik, dil yapısı vb. çeşitli sebeplerle farklılaşabilir. Kelimenin değişim aşaması ile ilgili bilgiye 
sahip olan kişi bu kelimelerin farklı şekillerini ele alıp açıklama ihtiyacı duyar. Etimoloji bilimi, çeşitli 
yazılardan elde ettiği verilerle kendini geliştirir. Kelime, özel isim ve yer adı ile ilgili etimolojik 
açıklamalar zaman zaman bu eserde görülür. Aşağıdaki örnekler bunlardan birkaçıdır.  

Adi: Günümüzde Arapça âdet kelimesinin nispet eki –i almış şekli adi’dir diye tarif edilirken 
metnimizde adi kelimesi devamlı Ad kavminden olan ve kötü karakterli kişiler için kullanılır. 

Ad kavminden olan bir kişi Mısır azizinin başında nöbetçi olarak dikili durur. Söylediği yalan, Hz. Yakup 
ile konuşmaları esnasında ortaya çıkar. Nuşirevan bilmediği bir otun özelliğini öğrenmek için dağda 
tek başına yaşayan ve herkesin korktuğu bir kişiye gider, bunun adı toplumda Adi olarak bilinir. Ayrıca 
Babil, Çin ve Ebil’deki Ad kavmine mensup Adi kişiler genelde kötülükleriyle tanınan kişilerdir. (TAM, 
182a-182b) 

Asi: İsyan eden anlamına gelen bu kelime bir nehrin adıdır. Bu nehir, müslüman memleketinde 
kaynaklardan çıkıp kafir memleketinde denize dökülür. Müslümana yakışmayan hareketlerde bulunan 
anlamına gelen Asi ismi verilmiştir. (TAM, 158b) 

Kadisiye: İbrahim peygamber bu yere uğramış güzel çiçekler ve otlar görmüş, bu yer için 
“takaddeset” kelimesini kullanmış, bunun üzerine bu yere, takaddeset ile aynı kökten türeyen 
Kadisiye adı verilmiştir. 

Maklas: Bağdat şehrinde hırsızlık yapmakla meşhur bir kişidir. Hırsızlık yapan kişilere belli bir bölgede 
bu isim verilir. Zamanla unutulur, sonra yaşlı bir kişi melike bunu açıklar. (TAM, 95a) 
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Nemrud: İbrahim peygamberi ateşe atan kişidir. Bu kişi küçük yaşta dağa terk edilmiş, orada nemr 
“kaplan” tarafından bulunmuş ve emzirilmiş. Bunu bulan padişah tarafından, nemr köküne ek 
getirilerek Nemrud adı verilmiştir. (TAM, 287b) 

Saka: Bir kuş adıdır. Bu kuşun en büyük marifeti susuz kuşlara su getirmesi ve onları susuzluktan 
kurtarmasıdır. Uzak yerlerden suyu bulup getirir ve susuz kalanlara verir. Kursağı saka tulumuna 
benzediği için bu kuşa saka ismi verilmiştir. (TAM, 256a) 

Sakar: Sakar kuşu kendi halindeyken çok yer, uçamaz hale gelir, yürürken sağa sola çarpar, yığılır kalır. 
Ayrıca sakar kuşu ile toy kuşu arasında düşmanlık vardır. Toy kuşu sakar kuşuna pisliğini atar, bu pislik 
kanatlarını birbirine yapıştırır, kuşu uçamaz hale getirir, sendeler ve düşer. Toy kuşu bundan sonra 
sakarı avlar, helak eder. (TAM, 249b)  

Sözlüklerde sakarın birinci anlamı hayvanlardaki uğursuz leke, ikinci anlamı ufak tefek kazalar yapan 
kişidir. Sakarca kelimesi ise yaban ördeği kuşunun halk dilindeki adıdır. 

Sakar kelimesi, 15. yüzyıla ait olan bu eserde yukarıdaki anlamlardan hiçbirini taşımaz. Bir kuş adı 
olarak geçmektedir. Buradan hareketle ufak tefek kazalara sebep olan kişiler bu kuşa benzetilerek, 
kendilerine mecaz yoluyla sakar denmiştir diyebilir miyiz? 

Saka ismini insandan alırken, sakar ismini insana ödünç vermiştir.  

Sin: Çin ülkesidir. Çin bölgesini ihya eden Nuh'un oğlu Yafes’in oğlu Kamari’nin oğlu Fağfur’un oğlu 
Sin'dir. Adını bu şahıstan almıştır. (TAM, 118a) 

Tâif: Dümune bin Abdülmelik, amcasının oğlunu öldürür, kaçar, Urve bin Mesud’un yanına gelir. Bir 
süre sonra bu kişinin kızını ister. Karşılığında bulundukları yeri çevreleyecek şekilde duvar örme sözü 
verir ve bu duvarı örer. Bu duvara taif denir. Bu şehrin ismi bundan sonra Taif diye anılır. (TAM, 119b) 

II. Bazı birleşik şekiller 

‘Abidi’n-nar: “Ateşin kulu” anlamına gelen bu tamlama ateş etrafında devamlı dönen ve dönmeyi 
seven kuşa verilen addır. (TAM, 260a) 

‘Amirü’l-kubur: “Kabirleri mamur hale getiren” anlamına gelen bu tamlama mecaz anlamda 
kullanılmıştır. insanların canını alarak kabirlerdeki kişileri çoğaltan Azrail adlı melek için kullanılan 
isimdir. 

Benanetü’l-akta: Kişilere başka insanlardan farklı yönüyle lakap takma her kültürde vardır. Bunlardan 
biri de “kesik parmaklı” anlamına gelen bu sözdür ve bir kişinin lakabıdır. (TAM, 251a) 

Ümmü’l-gaylan: Deve dikeni anlamındadır. Gaylan ve ümmü’l-gaylan kelimesi Mugaylan anlamı taşır. 
(Sarı, 1985: 1122). Bütün Türkçe metinlerde mugaylan olarak geçen kelime, ümmü’l-gaylan’dan 
kısaltma yoluyla bu şekle girmiştir. (TAM, 248b) 

Ümm ile kurulan ve deyim haline gelen iki kelime daha vardır. Biri civa kelimesi ümmü’l-ecsad (TAM, 
74a), Kaf dağı ümmü’l-cibal (TAM, 66a) kelimesi ile ifade edilir. Zü- ekiyle de bazı isimler yapılır ve 
özel anlamlar taşır: 

Zülkarneyn: Zülkarneyn’deki “karn” kelimesi “boynuz, asır, çağ” gibi anlamlar taşır. İskender 
dünyanın hükümdarı olduktan sonra kimsenin bilmediği karanlıklar ülkesine gidip oraları görmek, 
bilmek ve ele geçirmek ister. Melek onu karşılar. Melek, İskender için Zülkarneyn kelimesini kullanır. 
Melekten duyduğu bu sözü İskender sövgü sözü zanneder. Melek ise, alemin bilinen yerleri ile 
bilinmeyen yerlerine hükümranlık etmek isteyen kişilere Zülkarneyn dendiğini söyler. (TAM, 65b) 

Zülsediyye: Memeleri parmak uçlarına kadar uzanan bir erkeğe verilen lakaptır. Hz. Ali’nin yaptığı 
Nehrevan savaşında ölmüştür. (TAM, 189b) 
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III. Terimler 

Eserde müzik, coğrafya ve küçük el sanatlarına ait birkaç kelimeyi alıp yazarın diliyle açıklamaya 
çalışalım. Bu kelimelerin bazılarını eserdeki bilgilere bağlı kalarak sözlüklerdeki maddeler gibi 
gösterelim: 

Dünya gögi astr. Ay ile dünya arasında bulunan od küresinin üst kısmı, felek-i kamer. (TAM, 41b) 

Ejderha boynuzı i. Değerli olan bir taş türü. Hacer-i ezher denilen ve yılanın boynundan çıkarılan taşa 
verilen isim. (TAM, 71a) 

Elegimsagmal coğr. Niran ve kavsıkuzah denilen bir tabirdir. Bunu yapay elde etmenin formülünü de 
gösteriyor. “Sahrada bir ev dut dört yanın muhkem eyle, hiç aydın girmeye, ve dahi güneşe karşı 
yerden bir delik aç ta ki güneş içeri düşe, dahi ağzına su al delikten güneşe saç ta ki göresin ki nice 
türlü renk hasıl olur daire şeklinde” (TAM, 42a) 

Erganun müz. Hastanelerde tedavi gayesiyle kullanılan ve nefesle üflenen çalgı aleti. (TAM, 170b) 

Hava küresi (TAM, 41b) astr. ve coğr. Yer yuvarını kuşatan çeşitli gaz katmanlarından oluşan örtü, 
hava yuvarı, atmosfer (Tdk, 2005: 960)  

Keleba / Kelebad müz. Uykusuzluğu gidermek için yapılan çalgı aleti. (TAM, 171b) 

Müsikar müz. Karanlıkta korkuyu yenmek için imal edilmiş musiki aleti. (TAM, 171b) 

od küresi astr. Hava tabakası üzerindeki ateş kısmı (Devellioğlu, 1988: 640), küre-i nar (TAM, 41b) 

Pusarık coğr. Yerden çıkan dumana verilen ad. (TAM, 42a) 

saz müz. Hastanelerde tedavi gayesiyle kullanılan ve nefesle üflenen çalgı aleti. (TAM, 170b) 

Su küresi (TAM, 41b) coğr. Su küre, su yuvan, denizlerin yer yüzünde oluşturduğu yuvar, hidrosfer 
(Tdk, 2005: 2038)  

Yıldırım urdı Havada bulunan ateş küreden ateş ayrılıp havada parlasa ve yere inse saika denir, 
Düştüğü yerlerde bir yerleri mahvettiğinde söylenen söz. (TAM, 41b) 

Yılduz düşdi Yerden yanabilecek maddeler yukarı çıkar, bunlar havanın hararetinden yanar, feleğin 
hareketiyle döner. Halkın bu hareket değişimi için söylediği söz. Yazar yıldızın düşmeyeceğini, düşse 
dünyayı yok edeceğini söyler. (TAM, 41b) 

Yir küresi coğr. ve astr. yerküre, yer yuvarlağı  (Tdk, 2005: 2438) (TAM, 41b) 

IV. Mecazlar ve Deyimler 

Türkçemizde birleşik şekiller zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Bazı birleşik şekiller, bazı 
sözlüklerde deyim olarak kabul edilirken bazılarında deyim olarak kabul edilmez. Farklı anlamlar 
yüklemek için birlikte kullanılmayan kelimeleri, bir araya getirerek farklı anlamda kullanırız. Anlamı 
çekici hale getiririz. Bu birleşik şekillerin karşılığı; deyim, koşum, Osmanlıcada ise tabir vb. gibi 
kelimelerdir. Bu birleşik şekillerden bazılarını aşağıda sunmaya çalışalım: 

Bir gözlü: Arapça a'ver kelimesinin karşılığıdır. Karga görmek istediği şeyi anında gördüğü için mecaz 
anlamda bir gözlü kelimesi kullanılır. Bu aynen Türkçede gözü olmayana mecaz anlamda gözlüce 
denmesi gibidir. (TAM, 264a) 

Bir adım iledimemek: Herhangi bir varlığı bulunduğu yerden hareket ettirememek, çok ağır olmak. 
(TAM, 236b) 

Birine bin katmak: Duyduğu sözlere kendiliğinden ilaveler yapmak anlamında abartılı söyleyiş. (TAM, 
233a) 
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Eli göktekine (havaya) irişmemek: Semadan gelen belalara karşı teslimiyet ve acizlik ifade eden bir 
deyimdir. Aslan tilkiyi tavşancıldan koruyacaktır, fakat gökyüzünden bir dalışla tilkiyi kapıp götürürken 
aslanın tilkiye söylediği deyim. (TAM, 147a), (TAM, 156a) 

Gülmeden ölmek: Aşırı derecede komikliği ifade eden bir deyim. (TAM, 61b) 

Kara kaftanlar giymek: Abbasiler yas tutmak için giydikleri kara elbiseleri bir daha çıkarmamışlar. Bu 
gelenek devam etmiş ve bu deyim yas için kullanılır olmuştur. (TAM, 135b) 

Keyd-i Necid: “Necid şehrinin ciğeri” anlamına gelen bu deyim Yemame için kullanılır. O yerin suyu ve 
havası iyi olduğu için verilen ad. (TAM, 138b)  

Kırk (kişi .. ): Fazla abartıya kaçmamak suretiyle belirsizliğin hakim olduğu sayılarda kırk sayısı 
kullanılır. Örnek: İskender’in yanına kırk kişi cam içinde balıkla gelirler (TAM, 184b), Senin erganunu 
kırk kişi çalar, bir kişiyi medhuş eder. Ben çalayım kırkın dahi medhuş edeyim. (TAM, 172a) 

Özi göyinmek: İçi parçalanmak (TAM, 115a) 

Yüzi karalık, burnı kesüklik: Bu iki deyim bir arada kullanılmıştır, Müslümanlığa zulmetmek yüzü 
karalık, kendi zulüm işleyip, başkasının da zulmüne mani olmayıp ruhsat vermek, şeriatın tersine 
hareket edenleri görüp men etmemek burnı kesüklük demektir. (TAM, 82a) 

Zehresi yarılup ölmek: Ödü patlayıp ölmek; Korkudan ölenler için kullanılan deyim: “Korkunç 
avazeleri işidenin zehresi yarılup ölür” (TAM, 101a) 

V. Vecizeler ve Atasözleri  

Sözler vardır açıklamaları yapılır. Sözler vardır özetleri çıkarılır. Bu özet sözlerin bazıları atasözü olarak 
günümüze gelir. Özünde derinlik bulunan bu sözler halkın bilgi dağarcığında ve gönlünde kolay yer 
bulur. Yeri gelince insanın ağzından bir çırpıda çıkıverir, yerini bulur. Bu sözlerden bazıları günümüze 
vecize, hikmet, özlü söz, güzel söz vb. adı altında gelmiştir. Bu sözler, o zamandan bu zamana bazen 
ağıt, bazen türkü, bazen aşıkların sazında söz, bazen de kitap sayfalarında kahramanın derdine 
tercüman olan söz şeklinde ulaşır. Öğüt verici olan bu sözler gönülde yer bulur, fakat akılda kalıcı 
olması ezberlenmesine bağlıdır. Özlü deyişleri yerinde kullanabilmek için biraz düşünmek, beyni 
yormak, aklı onunla meşgul etmek ve hatta yazılı metne bakmak gerekir. 

Güzel sözler ve atasözleri; sosyal olayları, doğa olaylarını, toplumun denemelerini, düşüncelerini, 
törelerini, inanışlarını vb. durumlarını kısa ve öz olarak ortaya koyar. (Aksoy, 1997: 17-19). Bu tür 
sözler tarihte ilk defa peygamberlerden ve bilge kişilerden duyulmuş olmalıdır. (Pala, 1989: 131) Bu 
sözler benimsendikten sonra, sözün anlamı kendi içinde barındırılır ve halkın anlayacağı bir hale 
getirilir. Bu işlem bilinmeyen zamanda ve bilinmeyen bir şekilde yapılır. 

Her milletin kültürüne ait güzel sözleri bulunur, kendi aralarında etkileşime girmekle birlikte zaman 
zaman başka milletleri de tesiri altında bırakır. Kimisi kalıcı olur, kimisi unutulur, gider. 15. yüzyılda 
tercüme edilen Acaibü'l Mahlukat kitabıyla Çin, Hint, Rum, Arap, Fars vb. milletlere ait özlü sözler 
dilimize geçmiştir. Zamanının birçok bilimini içinde barındıran Acaibü’l Mahlukat'tan güzel ve özlü söz 
olma vasıflarını bünyesinde bulunduran birçok sözü paylaşmak istiyorum. 

Okuyucusuna genel kültür kazandıran bu kitap, güzel sözlere dikkat çeker. Bu sözlerin başlarında 
“derler ki, eydürler ki, mesel dirler ki, mesel ider, mesel tarikiyle dir ki” vb. kelime veya kelime 
grubunu uyarıcı olarak kullanır ve sonra özlü sözü söyler. Bu metinde geçen güzel sözleri şu şekilde 
sınıflandırıp kısa açıklamaya çalışalım. 

V.1. İnsanın, insan unsurunu gözlemlemesi sonucu ortaya koyduğu sözler vardır. 

Bir günki sıhhat on günki marazdan hayırlıdur (TAM, 220a) 

Mesel tarıkıyla didi”Dilün işi hatarnakdur.” (TAM, 173b) 
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Meselde dirler “Tuti dili sebebinden mahbus oldı” (TAM, 256a)  

Aristo İskender’in resmini çizmek için adamını gönderir, resimde İskender'in şaşı olduğunu görür. 
Sonraları sebebini sorduğunda çok kitap okumaktan olduğunu söyler. Bunun üzerine Aristo bu sözü 
söyler: “Alim olup ahvel olmak yegdür cahil olup sag olmakdan” (TAM, 162b) 

 Aşağıda beyit haline getirilerek oluşturulan söz, ilmin önemini vurgular, bu söz Lokman hekimin 
diliyle söylenir:  

Hiç dilden ve gönülden yigrek nesne yokdur eger dil gönül alim olursa 

Dilden gönülden yozrak nesne yokdur eger cahil olursa (TAM, 7a)  

Ademide üç bin dürlü illet vardur. Tabib binin bilür ve devasın bilür. Ve bininün illetin bilürse devasın 
bilmez. Ve ol bininün ne illetin bilür ne devasın bilür. (TAM, 222a) 

Çin ülkesinde bir kavmin kişileri, bir kişi ölürken ruh göçüşmesi olayını hatırlatan şu cümleyi söylerler; 
“Canı bir nutfeye dahı varur ana rahminde” (TAM, 192a)  

Öte yandan Kamus adlı memlekette ise bir kavim ölüyü ateşe atıp, “Bunlarun hod canı göge gitdi” 
derler. (TAM, 194a) 

Yine cahiliye ehlinin “Ervah-ı emvat baykuş olur, dahı gurı çevrinür durur [Ölülerin ruhları baykuşa 
döner ve mezarlıkta gezinir]” sözlerini devamlı söylediklerini ifade eder. (TAM, 261b) 

V.2. Birçok hayvan ve kuş belirgin özellikleriyle ön plana çıkar. Mesel haline gelir. Bunun için 
insanların karakter özellikleri hayvanlarla özdeşleştirilir. 

Kinci olan kişiler için “Ol deveden kincidür” denir. (TAM, 270b) 

Liderlik özelliği taşıyan kişiler için Arap mesel eder ve “O, kavmin koçudur” sözünü söylerler. (TAM, 
279a) 

Araplar devamlı yatan ve uyuyan kişiyi parsa benzetirler, “Ol kişi uykucıdur parsdan” derler. Bununla 
birlikte pars kibirlidir, avını naz ile yakalamaya çalışır. Kibirli ve tembel kişiler bundan dolayı parsa 
benzetilir: “Ol kimse parsdan kahılrakdur [O, parstan tembeldir]” denir. (TAM, 286a) 

Bir kişi çok akıllı ise, akıllıca davranan yaban ördeğine benzetilir. “Ol bilicirekdür bagırlaktan [O, 
bağırlak kuşundan daha bilgindir]” sözü söylenir. (TAM, 257a) 

Ayrıca hayvanlarla iç içe yaşayan ve onları iyi gözlemleyen insanlar, sözlerinde hayvan – insan ilişkisi 
kurmuşlar ve hayvanların özelliklerini belirterek insanlara ders verme amacı da gütmüşlerdir. 

Papağan çok konuştuğu için hep kafeste tutulur; “Tuti dili sebebinden mahbus oldı.” 

V.3. Dinler tarihinde yer alan birtakım olaylar veya toplumun yaşadığı olaylardan sonra da sözler 
ortaya çıkar. 

Tüster şehrinde Danyal peygamber yatar. Şuş şehrinde bir kıtlık olur. Bunun üzerine Şuşlular Danyal 
peygamberin tabutunu kıtlığı gidermek için isterler, alırlar, kıtlık gider. Fakat Şuşlular tabutu vermek 
istemez ve kendilerinde olmadığına dair yeminler ederler. Tüsterliler çocuklardan yerini öğrenirler, 
bundan sonra zamanımızdaki karşılığı “Çocuktan al haberi.” olan “Oglancuklar tanuklugun dutarız” 
sözünü kullanırlar. (TAM, 98b) 

Süleyman peygamber ile bir cin arasındaki konuşmadan sonra söylenmiştir. Eyitmişler ki “Susuzlıkdan 
hiç kimse ölmedi illa ki su katında öldi.” (TAM, 60a) 

Muskale, Taberistan ülkesini fethetmek için gitmiştir, fakat şehit olmuştur. Bir nesne husule 
gelmeyecekse şu mesel kullanılır:  Bu nesne olmaz Muskale Taberistan’dan gelmeyince. (TAM, 120b) 
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Ashab-ı Kehf’in yattığı mağaranın kapısında bekleyen köpekten bahsettikten sonra, “İt yigdür duz 
etmek bilmezden [Köpek, ekmek ve tuz hakkını bilmeyen nankörden yeğdir]” sözü söylenir. (TAM, 
290a)  

V.4. Doğa olaylarını, doğadaki varlıkları gözlemlemesi sonucu insanda oluşan düşünceleri ve 
insanların hayat tecrübelerini açıklayan sözler vardır. 

Yazar bir basit olaydan çıkan büyük savaşı anlattıktan sonra aşağıdaki sözü aktarmıştır; Zira ki 
“Cihanda ulu işler azucuk nesneden kopar” (TAM, 168a) 

Semender denilen ateş böceği için şöyle derler; “Bir yirde bin yıl od yansa anda semender peyda olur” 
(TAM, 260a) 

Rumlar ise aşağıdaki sözü devamlı söyler; “Çetük eti ömri arturur [Kedi eti ömrü arttırır]” (TAM, 297b) 

Halife Memun elma için aşağıdaki veciz sözü söylemiştir;  

Eger elma su olup akaydı şarab olurdı 

Eger şarab katı olaydı elma olurdı (TAM, 150b)  

V.5. Birtakım sözler ise doğrudan doğruya yol gösterici ve öğüt vericidir. 

Her ki epsem oldı kurtuldı (TAM, 256a) 

Batıl iş payidar olmaz ve hak iş ne kadar zaıf ısa Allah Taala anı ziyade ider (TAM, 204a) 

Hayrı işle unutgıl, anmagıl 

Her kaçan ki şerri işleyesin unutmagıl (TAM, 81b) 

V.6. Birtakım gerçekleri veya düşünceleri bildirmek için veya yol göstermek için söylenen sözler 
vardır.  

Yazar “Bir mesel darb iderler” sözüyle başlar, fitneci kadınların kolay kolay yola gelmeyeceğini ve 
onlarla uğraşmanın gereksiz olduğunu ifade etmek için kaburga kemiğine teşbih edildiğini söyleyip 
“Eygü doğrulmaz ve eger dogrulsa uvanur [Kemik doğrulmaz, şayet doğrulursa kırılır]” atasözünü 
sunar. (TAM, 176b) 

Bu hod malumdur; “Yıkmaklık imaret itmekden yüz bin derece aşağadur” (TAM, 137b) 

İnsanları iyiliğe teşvik eden şu söz metinde geçmektedir, iyiliklere hediye, kötülüklere ceza verildiği 
ifade edilir.  

Her eyülügün ivazı vardur 

Yavuzlugun cezası vardur (TAM, 11b) 

Bilindiği gibi birtakım güzel ve özlü sözler dilimize başka dillerden çeviri yoluyla girmiştir. Eserde 
aşağıdaki güzel ve özlü sözlerin önce Arapçaları yazılmış, sonra da Türkçeleri yazılmıştır. Bunlar da bu 
konuda ele alınabilir. 

İstanbul'da bir mezar taşının bir yüzünde 14, diğer yüzünde 6 öğüt veren söz bulunmaktadır. Bunlar 
sırasıyla aşağıya alınmıştır: (TAM, 109b) 

Akıl hastaların devasıdur 

Artmaklıgun sebebi şükürdür 

Belaya sebeb isyandur 

Edebün sebebi salihlere mülazemet itmekdür 

Kakımaga sebeb hased itmekdür 
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Seviye sebeb nesne virmekdür 

Biribirile kardaş olmaga sebeb güleç yüzlülükdür 

Birbirinden kesilmege sebeb itab itmekdür 

Dervişlige sebeb israf itmekdür 

Kişi hacetler bitürmege yumuşaklukdur 

Horlıga sebeb kişiden nesne dilemekdür 

Her nesneden mahrum olmagun sebebi sustlıkdur 

Kamu hayır akıl ile hayadadur, kimün ki aklı hayası olmasa anun hayrı yokdur sohbetinde 

İ adem oglanları korkunuz ölümden 

Siz tacil idün maslahatınuzun vakti fevt olmazdan ön 

Ölüm dil ile asandur 

Kamu nesnenün mevti düşvarrakdur gönüle 

Ölüme deva idünüz taat-ıla 

Melekü’l-mevt sever taat idenleri 

Emevi Devleti’nin son Horasan valisi Nasr bin Seyyar Türklerin şöyle söylediğini rivayet eder: 

Her padişaha altı nesne gerekdür ta ki padişahlık idebile; 

Bir hurus gibi bahadur gerekdür 

Tavuk gibi tabiatı yumuşak gerekdür 

Arslan gibi yüreklü gerek 

Hamlesi donuz hamlesi gerek 

Kurt gibi harami gerek 

Dilkü gibi hilebend gerek 

Sonuç 

 Kelimeler, birleşik şekiller ve cümleler; bilgi, kültür, inanç vb. unsurları millete aktarırken, bazen 
şekil ve lafız olarak da millete kendini kabul ettirir. Her şeyiyle, o millete mal olur. 
 Tercüme yoluyla dilimize kazandırılan güzel sözler ve deyimler olabilir. 
 Acaibü’l Mahlukat kitabından alınan kelime veya kelime gruplarının etimolojileri kesin bilgi 
değildir. Müellifin kendi bilgilerine bağlı olarak kelimelere yaptığı yaklaşımıdır. 
 Yazar burada kelimelerin tam etimolojisini yapmaz. Bir kısmında hangi köke dayandığını, bir 
kısmında nasıl ortaya çıktığını, bir kısmında nereden geldiğini ve bir kısmında da daha evvel hangi 
şekilde bulunduğunu inceler. 
 Kelime etimolojilerinde burada geçen kelimelerin 15. yüzyıl evresinde buradaki şekillerden 
faydalanılabilir. 
 Bu eserdeki bazı birleşik şekillerin terim ve deyim olabileceği düşünülebilir. 
 Toplumun denemelerini, düşüncelerini, öğütlerini, törelerini, inanışlarını vb. durumlarını, sosyal 
olayları ve doğa olaylarını, kısa ve öz olarak özetleyen cümleler anlatıldığı dönemde kullanıma 
başlamış olabilir. 
 Burada aldığımız örnekler genel geçer atasözlerinden daha çok, duyulmamış, yöreye ait atasözleri 
ve kişilere ait özlü sözlerdir. 
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Özet 

Üniversitelerin tarihsel süreci incelendiğinde üniversitelerin üçüncü nesil olarak isimlendirildiği bir 
dönem yaşanmaktadır. Üçüncü dönem üniversiteler, bilgi çağıyla başlanan bu aşamada sundukları 
her türlü hizmetlerini sadece bulundukları bölge, ülke değil aynı zamanda uluslararası boyutta 
rekabet edebilir seviyede sunmaları gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 
üniversitelerin sundukları hizmetler arasında özellikle sanayi ile iş birliği anlamındaki faaliyetleri 
incelenecektir. Üniversitelerin sanayi ile iş birliği çalışmaları “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 
de dikkate alınarak üçüncü nesil üniversite modeline uyum durumları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üçüncü kuşak üniversite, Üniversite- sanayi iş birliği, Girişimcilik, İnovasyon. 

Third Generation University College Period of relationship with industry in Turkey 

Abstract  

When the historical process of universities is analyzed, there is a period when universities are named 
as third generation. At this stage, which started with the information age, third term universities 
require that they offer all kinds of services that they offer not only in the region, country but also in 
an internationally competitive level. In this study, the services they offer in the operations of 
universities operating in Turkey, especially in terms of cooperation with industry will be examined. 
Considering the collaboration studies of the universities with the industry, “Entrepreneurial and 
Innovative University Index”, compliance with the third generation university model was examined. 

Keywords: Third generation university, University-industry cooperation, Entrepreneurship, 
Innovation. 

 

GİRİŞ 

Dünyanın büyük bir hızla değiştiği 20. yüzyılda eğitimin kitleselleşmesi, çok disiplinli ve disiplinler 
arası araştırma projelerinin ortaya çıkması, artan araştırma maliyetleri, küreselleşme, endüstri ile iş 
birliği gibi baskılar sonucu “Üçüncü Kuşak Üniversite (3KÜ)” ortaya çıktı. Bu üniversiteler geliştirdikleri 
araştırmanın teknolojiye dönüşerek topluma ekonomik katkı sağlamasını, yani tekno-girişimciliği 
misyonlarının bir parçası haline getirdi (Wissema, 2009, s.10). 

Üçüncü kuşak üniversiteler bilgi çağının gereği girişimci, yenilikçi, küresel iş birlikleriyle bilimsel bilgi 
üreten, araştırmalar yapan, çıktılarıyla insanlığa hizmet sunan üniversitelerdir. İkinci kuşak 
üniversitelerle başlayan iş dünyası ve sanayi ile iş birlikleri geliştirilerek topluma katkıda bulunmak 
üzere akademisyen, öğrenci ve girişimci kişilerle birlikte yenilikçi fikirler üretilmektedir. Bunun için 
ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle projeler üretilmekte ve bilimsel yayınlar yapılmaktadır.  
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Girişimci Üniversitelerin temel amaçları (Schulte, 2004, s.188): 

 Mesleğini iyi yapabilen kimseler olduğu kadar kendi işinin kurabilen mezunlar yetiştirmek, 

 Girişimciliği disiplinler arası araştırma konusu haline getirebilmek, 

 Araştırmaların sadece akademik yayınlara yönelik değil, aynı zamanda toplum ve ekonomideki 
yeniliklerin kaynağını ve yeni işletmeler için iş fikirleri geliştirmede başlangıç noktasını oluşturmasını 
sağlayabilmektir, 

Üçüncü kuşak üniversitelerin nitelikleri ise: (Wissema, 2009, s.38-56) 

 Üniversiteler bilgi üreten kapalı sistemler değil, ekonomik verimlilik merkezi olan açık sistemlerdir, 

 Öğretim elemanları geleneksel araştırma-eğitim ve yayım etkinliklerinin dışında; rekabet, 
uygulama, danışmanlık, piyasa gibi konulara daha çok duyarlıdır, 

 Kurumsal örgütlenmeden, akademisyen rollerine kadar her şey özerlik ve özgürlük ilkelerine göre, 
yerelden evrensele doğru yeniden tanımlanmıştır, 

 Üretilen bilginin değerinin topluma aktarılması, üniversitenin temel fonksiyonlarından olan eğitim 
ve araştırmadan sonra üçüncü amaç olarak benimsemiştir, 

 Bu üniversitelerin devlet müdahalesi karşısında akademik bağımsızlığına kavuşabilmesi için 
finansman kaynaklarının bağımsız aracılar kanalıyla üniversiteye aktarılmasını uygun görülmektedir. 

 

3KÜ üniversite modeli piyasanın taleplerini dikkate alarak eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapma, 
topluma hizmet sunma işlevlerini yüklenen organizasyonlar haline gelmiştir. Bu yeni oluşum girişimci 
üniversite olarak adlandırılmakta olup, araştırmanın ve eğitimin içeriği değişmiştir. Artık “bilim için 
bilim” değil, pratik sorunların çözümü için öğretim ve araştırma yapılmaktadır (Arap, 2010, s.6). 

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin 3KÜ modelinin bir parçası olan üniversite- sanayi iş birliği 
alanında durumları incelenecektir. Üniversitelerin rakiplerinden fark oluşturma, girişimcilik 
programları, teknoparklar, teknokentler, inovasyon-girişimcilik program ve eğitimleri ile ne kadar 
3KÜ’leri ile uyumlu oldukları durumun incelenmesi amaçlanmıştır. 

1.1. Üniversitelerin Değişim Evreleri 

Dünya’da üniversite- sanayi ilişkileri ilk olarak 19. Yüz yılda, MIT ve Harvard Üniversitelerinde 
görülmüştür. Sonraki yıllarda ise üniversiteler, Amerika ve Avrupa’da üretimin bir parçası ve kaynağı 
haline gelmiştir. Üniversite – sanayi iş birliğinin bugünlerde sıkça gündeme gelmesinin ardındaki asıl 
neden, üniversitelerin geçirdiği değişimlerdir. Üniversitelerin temel misyonu olan eğitim faaliyetlerine 
araştırma faaliyetinin de bir işlev olarak eklenmesi, üniversitelerin geçirdikleri ilk akademik devrim 
olarak nitelendirilebilir. Özellikle 1980’den sonra, üniversitelerin temel misyonlarına ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya katkı sağlamak görevi de eklenince, üniversiteler inovasyon sisteminde aktif rol 
oynamaya başlamıştır (Clark, 1998, s.15). Üniversite-sanayi iş birliğindeki gelişmelerde, 
üniversitelerde meydana gelen değişimler yatmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda, 
üniversiteler toplam 3 kuşak geçirmiştir. 

1. Birinci Kuşak Üniversiteler ve Orta çağ Üniversiteleri, 

               • Birinci Geçiş Dönemi, 

2. İkinci kuşak Üniversiteler ya da Humboldt, 

               • İkinci Geçiş Dönemi, 

3. Üçüncü Kuşak Üniversiteler. 
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1.2. Birinci Kuşak Üniversiteler ve Orta Çağ Üniversiteleri 

İlk üniversiteler Latin okullarından ve Eflatun’un ‘’Akademi’’siyle (Academia) Aristo’nun ‘’Lise’’sinin 
(Lyceum) mirasından gelmektedir. Kısaca, üniversitenin tüm fonksiyonu, öğretmek istedikleri bir 
şeyleri olan yetenekli insanlar ile öğrenmek isteyen gençlerin biraya gelmesinden ibarettir. 

1158 Bologna Üniversitesi beratını aldı ve bugün dünyanın en eski üniversitesi sayılıyor. Latince ortak 
dil haline geldi. Bu kuşakta, üniversiteler yorumladılar, tartıştılar, ama hiçbir şey icat etmediler. 

1.2.1. Birinci Geçiş Dönemi 

15. yüzyıl Dünyanın yeni bir çağın eşiğinde olduğu duygusu genişleyerek yayıldı, kitap basımı 
yaygınlaşmıştı ve yüzyılın sonu 1453’te İstanbul’un fethedilişinin tetiklediği büyük coğrafi kesiflere 
tanık oldu. Kitap basımı genel bir akım haline geldiğinde, üniversitelerde önemli değişimler yaşandı. 
İnsan onuruna, kişiliğin değerine vurgu yapan entelektüel bir hareket olan Hümanizm (1350-1550 
yılları) üniversiteleri önemli ölçüde etkiledi. Geleneksel üniversiteler giderek yeni bilim dalları ve 
bilimsel yöntemleri içermeye başladılar. 

1.3. İkinci Kuşak Üniversiteler ya da Humboldt 

Türkiye’nin de örnek aldığı Berlin Üniversitesi’dir. Eğitim giderek artan sorumluluklar kazanan 
öğrenciler ve asistanlarla yapılan araştırmayla bütünleşti. Araştırma, akılcılık, deneye dayanan, 
kanıtlama ve elde edilen sonuçların başkaları tarafından doğrulanması ve yaygınlaştırılmasına olanak 
tanıyan saydamlık temelinde yapılmaktaydı. Orta çağda olduğu gibi otoriteye güvenmek yerine, 
yalnızca gerçekte gözlenen doğru kabul edilirdi. 1850-1950 yılları arasında üniversiteler popüler oldu 
ve sayıları 98’den 200’e çıktı. Bu 200 üniversitenin 600,000 öğrencisi ve 32000 öğretim üyesi vardı. 

1.3.1. İkinci Geçiş Dönemi 

Humboldt modeli, modern yaşamdaki refahımız ve ‘aydınlanmış’’ düşünce tarzımızın en önemli 
parçasının temelini oluşturarak son derece başarılı olmuştur. Bu model bazı nedenlerle baskı altına 
girmiştir. 

 Öğrenci sayısındaki patlama 

 Küreselleşmenin ortaya çıkışı 

 Disiplinler arası araştırmalar 

 Çığır açan araştırmaların artan maliyeti 

 Özel araştırma enstitülerinin ortaya çıkısı 

 Ekonomik etkinliğin beşiği olan üniversiteler (MIT ve Stanford) 

 Sanayi ile iş birliği 

 Girişimciliğin yükselişi 

1.4. Üçüncü Kuşak Üniversiteler 

Bilgi kullanımı, bilgiden yararlanma temel görev ve önemli bir hedef oluşu, bilginin topluma 
aktarılmasını üçüncü kuşak üniversitelerde araştırma ve eğitimden sonra üçüncü hedef olarak ele 
almaktadırlar. Devlet üçüncü kuşak üniversitelere doğrudan fon sağlamamaktadır.Üçüncü kuşak 
üniversiteler yakın geleceğin üniversiteleri olarak; disiplinler arası araştırmada öne çıkacaklar, ortak 
projelere imza atacaklardır. Diğer yandan bu üniversiteler üretim ve urun tasarımı da yapan, 
ekonomik etkinliklerin beşiği konumuna geleceklerdir. 

Girişimcilik ve sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği ikinci kuşak üniversitelerin etkin olarak yapamadığı 
süreçlerdir. Üçüncü kuşak üniversitelerde girişimcilik öne çıkmakta ve sanayi kuruluşları ile yakın iş 
birliği öngörülmektedir. 
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Üçüncü kuşak üniversitelerinde olması gereken kriterler şu şekildedir (Wissema, 2009, s. 38-56): 

 Üniversiteler artık sadece bilgi üreten kapalı sistemler değil, ekonomik verimlilik merkezi olan açık 
sistemlere dönüşmelidir. 

 Öğretim elemanları geleneksel araştırma-eğitim ve yayım etkinliklerinin dışında; rekabet, 
uygulama, danışmanlık, piyasa gibi konulara daha çok yaklaşmalıdır. 

 Evrensel bir üniversite modeli kalmamıştır. Kurumsal örgütlenmeden, akademisyen rollerine kadar 
her şey özerlik ve özgürlük ilkelerine göre, yerelden evrensele doğru yeniden tanımlanmalıdır. 

  Üçüncü kuşak üniversiteler ürettikleri bilginin değerini topluma aktarmayı araştırma ve eğitim gibi 
geleneksel amaçların yanısıra üçüncü amaç olarak benimsemektedirler. 

 Üçüncü kuşak üniversiteler devlet kontrolü altında büyüyüp gelişemez. Bu nedenle eğitim 
fonlarının bağımsız aracılar kanalıyla aktarılmasını uygun görmektedir. Bu üniversiteler devlet 
yasalarına daha az bağlı hale gelecektir. 

Bu yeni üniversite modeli dış dünyanın taleplerine piyasanın isteklerine uyum sağlamak hedefiyle, 
öğretim, araştırma yapma ve topluma hizmet sunma işlevlerini yüklenen organizasyonlar topluluğu 
haline gelmiştir. Bu yeni oluşum girişimci üniversite olarak adlandırılmakta olup, araştırmanın ve 
eğitimin içeriği değişmiştir. Artık “bilim için bilim” değil, pratik sorunların çözümü için öğretim ve 
araştırma yapılmaktadır (Arap, 2010, s.6). Bu modele uyan üniversiteler bulundukları bölgelerin 
potansiyelini değerlendirerek araştırma ve geliştirme yoluyla hem bölgeye hem de üniversiteye katkı 
sağlamaktadırlar ayrıca kendi kaynaklarını oluşturma ve bulundukları yerde yeni istihdam alanı 
oluşturmaktadırlar. (Kara, 2010, s.33).  

2. Üniversitelerde Değişim  

2.1. Üniversiteleri Değişime İten Faktörler 

Üniversiteler köklü bir değişime uğruyor. Wissema’ya göre üniversiteleri bu değişime birden çok 
kuvvet sevk etmektedir. Bunlar (Wissema, 2009, 13-15); 

2.1.1. Finansman İhtiyacı 

Küresel alanda akademik araştırma yapmak isteyen üniversiteler bu araştırmaların maliyetleri 
devletlerin ayırdığı bütçenin üzerine çıkması başka finansman kaynaklarına yönelmektedir. 
Özelliklede vakıf ve özel üniversitelerinin bütçelerinin kısıtlı olması bu arayışı kamçılamıştır. 

2.1.2. Üniversite ve Sanayi İş Birliği 

Örgütler özelliklede teknoloji temelli işletmeler kendi gelecekleri için yaşamsal önem taşıyan temel 
araştırmaları dünyanın lider üniversiteleri ile iş birliğine yaparak bu üniversitelerde yapmaktadırlar. 
Bunun sonucu olarak bir zamanlar ayrı dünyalar olan üniversite ve endüstri bir araya gelmektedirler. 

2.1.3. Küreselleşme 

Yurtdışında eğitim olanaklarının ve öğrencilerin artan hareketliliği nedeniyle üniversiteler en iyi 
öğrencileri almak için dünya ölçeğinde rekabet etmektedirler. Aynı biçimde, iddialı akademisyenlerin 
en iyi koşulları elde etmek için küresel pazarda iş aramaları nedeniyle önde gelen üniversiteler 
akademik kadrolarını küresel pazardan karşılamaktadırlar. İletişimde gelişen araçlar ve uluslararası 
seyahat maliyetlerinin düşmesi teknoloji firmalarının özellikle temel araştırma çalışmaları için küresel 
pazarda çözüm aramalarına yol açmaktadır. 

2.1.4. Ulusal Hükümetlerin Değişen Bakış Açıları 

Devletler üniversitelerin; bilimsel araştırma yapan ve eğitim vermesinin yanında, var olan firmalar için 
olsun yeni firmalar için olsun yeni bilimsel ve teknolojik ticari etkinliklerin kuluçkaları olmalarını 
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istemektedir. Yani üniversitelerden bilgilerini ticarileştirmede etkin olmaları istenmekte ve 
kaynaklarını bu tür etkinlikleri desteklemek için kullanmaya yönlendirilmektedir. Bu yüzden üçüncü 
kuşak üniversiteler yarattıkları bilginin ticarileştirilmesi için sürekli çalışmakta, bilginin 
ticarileştirilmesini bilimsel araştırma ve eğitim ile aynı önemde görmektedirler. Know-how 
ticarileştirilmesi kendi teknolojisini geliştiren öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan teknolojiye yön 
verenlerin (techno-starters) etkin katılımını gerektirir. 

3. Üniversite- Sanayi İş Birliği 

3.1. Türkiye’de Üniversite Sanayi İlişkileri  

Türkiye’de üniversite- sanayi ilişkilerine dair ilk düzenlemeleri beş yıllık kalkınma planlarında aramak 
yerinde olacaktır (Türkcan ve Kiper, 2010, s. 15). Bilim ve teknoloji politikaları açısından Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (1963-67), Araştırma için gerekli ortamın yaratılması, Araştırmanın 
Teşkilatlanması, Araştırmacı Personel Yetiştirme, Araştırma için gerekli Kuruluş ve Donanımların 
Oluşturulması, Ar-Ge Envanterinin ve Ar-Ge Göstergelerinin oluşturulması gibi temel başlıklar ve 
özellikle TÜBİTAK’ın kurulmasını öngören karar nedeniyle ilk operasyonel bilim metni olarak ele 
alınmıştır (DPT, 1963, s.463-468). 

 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1968- 72), özel sektörün de Ar-Ge faaliyetlerinde aktif rol 
almalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapılmış, TÜBİTAK’ın Gebze’de ülkenin en büyük sanayi 
araştırmaları merkezinin temellerini atmasıyla sonuçlanacak stratejiler geliştirilmiştir (DPT, 1968, s. 
197-201). Öte yandan, üniversitedeki araştırma faaliyetlerini destekleyecek, özellikle üniversitedeki 
araştırmacıları teşvik edecek düzenlemeler gündeme gelmiş ancak üniversite ve özel sektör ortak 
hareket edemedikleri için Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bu çabalar sonuçsuz 
kalmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-77) döneminde, teknoloji politikaları açısından önemli adımlar 
olarak nitelendirebileceğimiz teknoloji seçimi ve teknoloji transferi konularını öne çıkaran Teknoloji 
Politikası başlığı plana doğrudan dâhil edilmiştir (DPT, 1973, s.898-899). Bu politika başlığında 
üniversite-sanayi ilişkileri ile ilgili iki temel noktanın eksikliği vurgulanmıştır: Üniversitelerde yaratılan 
bilimsel ve teknolojik bilgiyi sanayiye aktarmayı sağlayacak ve teknoloji transferi faaliyetlerini 
yürütecek kurumsal yapının olmaması ve ülkede üretim (süreç) teknolojileri geliştirecek altyapının 
yetersiz olması (Kiper, 2010, s.23). 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlandığı dönem (1979-83), Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) kurulduğu ve “Türk Bilim Politikası 1983-2003” dokümanının hazırlandığı dönem 
olarak Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikaları tarihinde yer almıştır. Söz konusu kalkınma planında 
ekonominin gereksinimlerinin teknoloji transferi yoluyla karşılandığı vurgulanmıştır (DPT, 1979, s. 49). 
Bu dönemde sanayinin Türkiye’deki imkânlarla yapılabilecek teknoloji geliştirme faaliyetlerini ön 
plana çıkarmayarak yurtdışından teknoloji transferini seçmesi ve üniversitenin ulusal inovasyon 
sisteminin bir parçası olarak konumlandırılmaması nedeniyle, üniversite sanayi iş birliği açısından 
kayda değer gelişmeler olmamıştır.  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-89); bilim, araştırma ve teknoloji alanına oldukça kısa bir yer 
ayırmış ve bu alandaki politikalar için “Türk Bilim Politikası 1983-2003” belgesini referans 
göstermiştir. Bu kalkınma planında geçen “Cazibe merkezlerinin kurulması, özellikle üniversitelerin 
kuvvetli oldukları belli alanlarda ihtisaslaşmaları ve üniversite sanayi iş birliğinin etkin hale getirilmesi 
teşvik edilecektir” (DPT, 1985, s.159) ifadesi üniversite-sanayi iş birliğini işaret eden en somut 
örnektir. Bunu gerçekleştirmek için Devlet Planlama Teşkilatı’nın teknoparkların kurulmasında aktif 
rol üstleneceği, kamu araştırma enstitülerini ve üniversite Ar-Ge faaliyetlerini destekleyeceği 
belirtilmiştir (Türkcan ve Kiper, 2010, s.65).  
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Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı (1990-94) kapsayan süre içinde beş teknoparkın ve iki ileri teknoloji 
araştırma enstitüsünün (Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Patent Enstitüsü) kurulması, üniversite 
sanayi iş birliğini destekleyen somut gelişmeler olarak değerlendirilebilir. “Üniversite-sanayi kamu 
üçlüsü arasında iş birliğini geliştirecek bir iklim yaratmak ve teknoparkların kurulma ve 
yaygınlaşmasını sağlamak” da bu planın üniversite sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik hedefleri 
arasında yer almıştır (Kiper, 2010, s,78). Planda üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla 
“hukuki, ekonomik ve yapısal düzenlemeler geliştirilmesi ve üniversiteler bünyesinde müteşebbislik 
becerisini artırmak üzere uygulamalı eğitim programları düzenlenmesi” (DPT, 1990, s.296) hedefleri 
açıkça ifade edilmiştir.  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) döneminde bilim ve teknoloji alanındaki hedef ve 
politikalar, 1993’teki ikinci BTYK toplantısında alınan kararlara ve “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 
1983-2003” başlıklı belgeye dayanmaktadır. Bu belgede yer alan jenerik teknolojilerin geliştirilmesi, 
bilgi ağ altyapısının oluşturulması, kamu tedarik politikası, risk sermayesi, özel sektör Ar-Ge 
faaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji merkezleri ve parkları ile patent hakları gibi oldukça 
detaylandırılmış hedef ve politikaların varlığı da dolaylı yoldan üniversite-sanayi iş birliğiyle 
ilişkilendirilebilir (DPT, 1996, s.70-77).   

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-05) yer alan “Sanayinin teknoloji kapasitesinin 
geliştirilmesi amacıyla, entegrasyon içinde, üniversite-sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılması, teknoloji 
destek ve geliştirme merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji enstitülerinin kurulmasının 
desteklenmesi ve Ar-Ge desteklerinin artırılması sağlanacaktır” (DPT, 2001, s.147) ifadesi doğrudan 
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedeflerken; hukuki düzenlemeler alanında belirtilen 
“Üniversite-sanayi işbirliğinin esasları araştırmacı şirketleri de kapsayacak şekilde düzenlenecektir” 
(DPT, 2001, s.155) ifadesi şirketlerin de bu işbirliğinde aktif rol oynamaları gerekliliğini ortaya 
koymuştur.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-13) döneminde ise, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler için 
Teknolojik Gelişme ve İnovasyon başlığı hazırlanmış, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi; 
üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücünün ve altyapısının özel sektör tarafından kullanılmasının 
desteklenmesi; üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren teknoloji geliştirme bölgelerinin 
altyapılarının tamamlanması ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmalarının düzenlenmesi kararları 
alınmıştır (DPT, 2007, s. 29-31). Bu alanda planda belirtilen bir diğer strateji ise, üniversitelerin 
toplumla ve iş dünyasıyla tam bir etkileşim içinde yerel uzmanlaşma alanlarına yönelik eğitim, 
araştırma ve hizmet faaliyetlerinde yoğunlaşmasının sağlanmasıdır (DPT, 2007, s.91). Bu çerçevede, 
üniversite- sanayi iş birliğine ve yerel uzmanlaşmaya dayalı üretimi desteklemek üzere uygun 
bölgelerde sektörel organize sanayi bölgeleri uygulaması yapılacağı belirtilmiştir. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-18) döneminde ise, Teknoloji geliştirme bölgelerinin yapısı ve işleyişi; 
üniversite sanayi işbirliğini, işletmeler arası ortak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini ve yenilikçi girişimciliği 
en üst düzeye çıkarmak üzere etkinleştirilecektir denilmektedir (T.C.Kalkınma Bakanlığı,2013,s.87). 
Program kapsamında ayrıca üniversite ve özel sektör iş birliğini kolaylaştırıcı ve teşvik edici tedbirler 
alınacak ve ara yüzler yapıları oluşturulacaktır. Bu doğrultuda yükseköğretimin yeniden 
yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik 
edilmesine özen gösterilecektir (T.C.Kalkınma Bakanlığı,2013,s.87).  

On Birinci Kalkınma Planı (2019-23) döneminde, bilim ve teknolojik yenilik alanında politika ve 
tedbirler arasında, üniversitelerin Ar-Ge ekosistemindeki rolleri güçlendirilecek ve üniversitelerin Ar-
Ge altyapılarının güçlendirilmesi ve bilimsel araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak 
geliştirilmesi için tahsis edilen bütçe kaynakları artırılacak kararları alınmıştır (T.C.  Cumhurbaşkanlığı 
Stratejı ̇ ve Bütçe Başkanlığı, 2019, s.105). Kalkınma planında ter alan diğer bir strateji, sanayide 
ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile 
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yetiştirilmesi sağlanacak ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir (T.C.  
Cumhurbaşkanlığı Stratejı ̇ve Bütçe Başkanlığı, 2019, s.78). 

3.2. Türkiye’de Girişimci Üniversiteye Dönüşüm   

Girişimci üniversiteler yenilik üreten, fırsatları değerlendirebilen, takım çalışmasına yatkın, başarılı 
olabilmek için örgütsel yapısını değiştirebilen, bilgi üretmede öncü rolde, devletten aktarılan 
kaynaklar dışında kaynaklar bulabilen, üniversite, devlet sanayi arasında ilişki kuran ve ekonomik 
katkı sağlayabilen niteliktedir (Odabaşı, 2008, s.371).  

Girişimci üniversiteler sayesinde, rekabette avantaj sağlanması ve karlılığın arttırılması 
amaçlanmaktadır (Özdem ve Sarı, 2008, s.64). Girişimci üniversite modeli, üniversitelerin doğrudan 
piyasaya girerek kâr amaçlı faaliyet göstermesi temelindeki yaklaşımdır. 

Girişimci üniversite modelinde üniversite-sanayi iş birliği temel alınmaktadır. Türkiye içinse en başta 
sanayinin belli bölgelerde kümelenmesi ve ülkenin geneline yayılamaması sorunu bulunmaktadır. 
Türkiye’nin gelişmiş olarak değerlendirilen bölgelerindeki üniversiteler diğerlerine göre üniversite-
sanayi iş birliğini sağlamada bir adım öndedir. Ancak genel olarak bakıldığında üniversite-sanayi iş 
birliği zayıf kalmaktadır. Bu noktada sanayinin toplandığı organize sanayi bölgeleri ve üniversiteler 
arasındaki iş birliği hazırlanacak ortak projelerle geliştirilebilecektir. Bu projelerde üniversitelere vergi 
muafiyetleri ve üniversitelerin gelirlerine katkı sağlayacak yasal imkânların da oluşturulması 
beklenmektedir.  

Girişimci üniversiteler için öncelikle özerkliğin bulunması gerekmektedir. Bu özerklik, özellikle üçüncü 
tür gelir kaynaklarının sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Ancak Türkiye’de üniversitelerin 
sadece akademik anlamda özerklikleri bulunmaktadır. Mevcut yapıda üniversiteler üçüncü tür gelir 
kaynaklarını yaratmada bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Çünkü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
üniversitelerin gelir kalemlerini; her yıl bütçeye konulacak ödenekler, kurumlarca yapılacak yardımlar, 
alınacak harç ve ücretler, yayın ve satış gelirleri, taşınır ve taşınmaz malların gelirleri, döner sermaye 
işletmelerinden elde edilecek karlar, bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler olarak sınırlamıştır. Bu 
durum, üniversitelerin bu kalemlerin dışında gelir elde etmek için birçok bürokratik aşamayla 
uğraşması anlamına gelmektedir. Üniversitelerin mali anlamda özerk olması bu sorunu çözebilecektir. 
Ancak anlaşılacağı gibi üniversitelerin mali anlamda bir özerkliği bulunmamaktadır.  

Girişimci üniversite olma yolundaki bir diğer durum da üniversitelerin kendi örgütlenmelerini 
düzenleyebilmeleridir. Üniversitelerin idari anlamda yeni birimler kurabilmesi, uzun bir bürokratik 
sürecin gerçekleşmesini gerektirmektedir. Ayrıca girişimci üniversite modelinin gerektirdiği idari 
yapıların kurulması, ilgili birimlerce onaylanmadığı takdirde üniversite bu birimlere sahip 
olamayacaktır. Bu sorunu aşmak için ve üniversitenin kendi idari örgütlenmesini daha kolay 
sağlayabilmesi için de üniversitelerin idari özerkliğe de sahip olması gerekmektedir. Aslında idari ve 
mali özerklik, yasal düzenlemeyle çözülebilecek engellerdir. Ancak olası yasal düzenlemenin 
sonrasındaki uygulamanın da başarıyla gerçekleşmesi girişimci üniversiteye geçiş için gereklidir. 

Sonuç ve Öneriler 

Üniversite-sanayi iş birliği oldukça karmaşık, sürdürülebilir bir aşamaya gelene ve çıktılarından 
beklenen yarar sağlanıncaya kadar uzun zaman alan ve bu süreç iyi yönetilmediğinde oldukça kırılgan 
bir karaktere sahiptir. Ülkemizde bilim-teknoloji ve sanayi politikalarında önemli bir yer tutmakta ve 
iş birliğini geliştirecek çabalar giderek artmaktadır. Bu amaçla ülkemizde, üniversitelerin ve 
araştırmacıların sanayi ile iş birliğini kısıtladığını düşündükleri kural ve kanunları kaldırarak, yeni 
düzenlemelerle kentle bütünleşmiş teknoparklar, inkübatörler, TTO’ların kurulması, fikri haklar 
uygulamaları, çok çeşitli finansman ve fon kaynakları ve iş birliğini özendirecek diğer yöntem ve teşvik 
sistemleri yaratarak geç başladığımız bu süreçte olabildiğince uygun ve çekici bir ortam yaratılmaya 
çalışılmaktadır. 
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Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenler akademik ortam dışına, özellikle sanayideki 
uygulamaya ve Ar-ge çalışmalarına katılım düzeyi yeterli değildir. Bu konuda son yıllarda ciddi 
teşvikler ve adımların atılması ile bir hareketlenme olmuştur, ancak kesinlikle yeterli değildir. 
Akademisyenlerin üniversitedeki farklı önceliklerinin bulunması (makale yayını gibi) ve bazen sanayi 
ile iletişim eksikliğinden dolayı istenilen seviyede üniversite -sanayi iş birliği henüz oluşmamıştır. 
Sanayinin ise henüz Ar-Ge kültürünü yeterince benimseyememiş olması da farklı bir nedendir. 
Üniversite- sanayi iş birliği son zamanda artan bir trende sahip olmasına karşın tarafların aynı dili 
konuşamamasından ve beklentilerindeki farklardan dolayı sanayide ticarileşme odaklı ürüne yönelme 
konusunda aktif görev aldığı başarı hikâyesi henüz yeterli seviyelere ulaşamamıştır. Akademisyenlerin 
gerekli zamanı ayırmaması ve gerekli önemi göstermemesi de nedenler arasında yer almaktadır. 

Üniversitede ki akademisyenlerin ortaya koydukları bilimsel araştırmaların sonuçlarının sahada 
uygulanabilirlik düzeyi yeterli değildir.  

Üniversitedeki çalışmaların sahaya yansıması, genellikle ülkemizde değerlendirildiğinde uygulanabilir 
olduğu düşünülmemektedir. High-Tech firmaların zaman ilerledikçe temel bilimlere dayandırmaya 
başladığı Ar-Ge çalışmalarında, bilimsel araştırmaların sonuçlarının sanayide uygulanabilir olması 
önem arz etmektedir. Yurtdışında sanayi ile iç içe yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilimsel 
araştırmaların sanayide çok başarılı uygulamalarının olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de “Tübitak 
1505” gibi desteklerin olduğu düşünüldüğünde doğru akademik yapı ile sanayicinin eşleştirilmesi 
sonucunda başarılı bir düzeye gelinebileceği aşikârdır. 

Akademisyenler son yıllarda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde firma kurma veya ortak olma gibi 
haklar verilmesi ile birlikte kendi çalışmalarını sanayiye direk aktarabilme imkânı sağlanmaktadır. 
Ancak yayın niteliği sanayide uygulanabilmeden çok dünya çapında akademik çevre ve araştırmalar 
için referans niteliği taşıması odaklı olduğundan özgürce bu transferin sağlandığı düşünülmemektedir. 
Akademik çalışmaların Ar-Ge yönü varsa ve bilimsel bir yayın olabilecek nitelikteyse bunda bir kısıt 
yok. Ancak Ar-Ge gerektirmeyen ve dolayısıyla bilimsel yönü olmayan çalışmalar üniversite tarafından 
pek istenen bir durum değildir. 

Aynı zamanda Akademisyenlerin üretmiş oldukları bilimsel bilgi ya da çıktıların toplumun geniş 
kesimlerine ulaşma düzeyleri de yeterli değildir. Üniversite-sanayi iş birliğinin yeterli düzeyde 
olmamasından dolayı, üniversitedeki bilgiler raflarda makale olarak kalabiliyor. Son yıllarda bu durum 
değişmeye başladı. Tübitak’ın da bu anlamda ciddi destekleri var. 1513 TTO projesi bunun en güzel 
örneğidir. Ülkemizde yapılan birçok araştırma ve değerlendirmede yapılan akademik çalışmaların 
üniversitelerin arşivlerinde kullanılmadan beklediği ve çoğu zaman yeniliklerin hızlı gelişmesi ile 
kullanılabilirliğinin azaldığı bilinmektedir. Güncel, yenilikçi ve sanayinin önünü açacak konular için 
genel olarak yurtdışı kaynaklı veriler değerlendiriliyor. 

Üniversitedeki akademisyenlerin projelerinin ya da Ar-Ge çalışmalarının fonlanmasında, son yıllarda 
ciddi anlamda bir kaynak ayrılması söz konusudur. Teknoloji çağında “Teknolojik Hazırlık Seviyeleri” 
göz önüne alındığında desteklerin kademeli olarak artırılması sağlanmalıdır. 

Kamu fonlarının dağıtımında ki objektiflik, bağımsızlık ve tarafsızlık düzeyi, kurumlar arasında farklılık 
göstertebilmektedir. Ancak son yıllarda Kamu Kurumlarının ciddi anlamda Ar-Ge ve İnovasyona 
yönelik hamleleri ve uygulamaları profesyonelleşmeye başladığı düşünülmektedir. Hakem 
heyetlerinde farklı kurumlardan, farklı kişiler değerlendirici olarak görev alıyorlar. Buda objektif bir 
değerlendirmenin olması için iyi bir zemindir. Gerek Üniversiteler gerek alanında uzman mentorlar 
gerekse sanayici tarafından bakabilmek adına onların temsilcilerinin daha katılımcı olduğu bir yapı ile 
bu dağıtım daha adil ve hakeden kişilere ulaşma imkânı olabilir. Kamu kaynakları ortak bir mekanizma 
ile koordineli şekilde dağıtılmalı, nihai karar mekanizmaları şeffaf hale getirilmeli. Sanayi Ar-Ge’si için 
saf akademisyen değerlendirmesi yetersiz ve yanlı oluyor, sanayiden de yetkin uzmanların karar 
sürecinde yer almalarında fayda var. 
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Ülkemizde pek çok destek programı olmasına rağmen pek azının kritik bir büyüklük yaratabilmesinin 
bunların etkilerinin de ölçme/değerlendirme eksikliği nedeniyle bilinememesinin sebebini bu 
kapsamda iyi sorgulamamız gerekmektedir. Devlet desteği dışındaki fonlara gelince, bu konuda 
Avrupa Birliğinin ciddi derecede fonları bulunmakta (Horizon 2020), Uluslararası yatırım fonları, 
yurtdışı fonları ve projeleridir. Araştırma fonları ve artan araştırmacı sayısı düşünüldüğünde 
üniversiteler önemli inovasyon ve araştırmacı kaynağıdır. İşbirliğinde ana zayıflık üniversitelerin iş 
birliğini teşvik edici yöntem eksikliğinde görülmektedir. Üniversitelerin yetkinlikleri de soru işaretidir. 
Küresel dünyada şirketlerin ihtiyaç duyduğu teknolojiler hızla yenilenmektedir. Fakat profesörler 
akademik gelenekler ve eğitim yükü nedeniyle bu ihtiyacın gerisinde kalmaktadırlar. 

Her konuda ama özellikle üniversite-sanayi iş birliğinde kendi kendine yeterli bir ekosistem yaratmak 
zordur. Bu kapsamda, temel araştırmalar, geleceğin teknolojilerine geçiş vb. konularda uzun dönemli 
Ar-Ge yatırımları yapmalı ve programlar oluşturmalıdır. Sistem değişik araç ve kurumları içermelidir 
ve bunlar da konularında yetkin ve sinerjik etkileşim içinde olmalıdırlar.  

Üniversite-sanayi iş birliğini oluşturacak ekosistem Türkiye’de henüz tam olarak oturmuş değildir, şu 
anda gelişme aşamasındadır. Devletin Ar-Ge fonlarına ve üniversite-sanayi iş birliği projelerine verdiği 
destek bu anlamda ciddi bir teşviktir. TTO’lar şu anda üniversite- sanayi iş birliğini oluşturmak adına 
çok ciddi bir rolü üstlenmiş bulunmakta ve üniversite ile sanayiyi aynı frekans üzerinde buluşturup 
bilimsel projelerin çıkmasını sağlamak için ciddi gayret sarf etmektedir. Şu anda açıkçası deneme 
yanılma yöntemi ile bazı tecrübelerin edinildiği kanaatindeyim, ancak önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu 
kültürün tamamen oturacağını ve teknolojik ürünlerin çıkacağı üniversite-sanayi iş birliği projelerinin 
sonuç vereceğini düşünmekteyim... 
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Abstract 

The role of women in labor markets has been an important factor for both gender development and 
human development of countries. However, improving gender development rate is not an easy issue 
especially for developing countries like Turkey. The main purpose of this study is developing a macro 
perspective for the regional gender inequalities in current Turkish labor market. The contributions of 
this study are expected to be twofold. Firstly, the recent regional data is analysed with spatial 
methods. Secondly, agricultural public investments and trade openness are added to the estimated 
model as national and international factors. Hence a macro perspective is expected to be developed. 
In this context, after a brief introduction, the first section is devoted to the main indicators of 
regional gender inequalities in Turkey. Then, the empirical literature, data, method and estimation 
results are given in the second section. Lastly, some policy implications for Turkey in line with the 
empirical results are provided in conclusions. 

Keywords: Gender Inequality, Labor Market, Regional Economics, Spatial Analysis 

 

1. Introduction 
Gender inequality has been an important socio-economic problem for both regional and national 
economies at the worldwide. In contemporary world, the role and importance of women in 
economic life are seen as one of the main issues of development. In this context, Gender 
Development Index (GDI) has been developed as an extension of Human Development Index (HDI) 
and it’s widely accepted as the main global measurement method to observe gender inequality 
today. As to the recent published data, Turkey experienced lower performance than both OECD and 
World averages, with 0,922 index value in 2017. By the same year, Turkey was the 118th country in 
the GDI grading6. Consequently, it’s obvious that health, knowledge and living standards –which are 
the main components of GDI- should be increased in terms of women in Turkey. There is no doubt 
that knowledge and living standards are directly related with labor markets. As expected years of 
schooling and mean years of schooling are increased for women, their possibility to find better jobs 
would be easier. Moreover, as the labor force participation rate of women is increased, gross 
national income (GNI) per women would also increase with no doubt. Thus, the role of women in 
labor markets is an important factor for both gender development and human development of 
countries.  

In this context, the main contributions of this study are expected to be twofold. Firstly, the impacts 
of national and international factors, like agricultural public expenditures and trade openness, on 
Turkish regional gender inequalities will be analyzed. To the best of our knowledge, there are no 
other studies using regional public expenditures on agriculture for Turkey in the literature. Moreover, 
the studies examining the international integration of economy to the global markets use export 
orientation rather than trade openness. However, trade openness is a more comprehensive indicator 
                                                           
6
 For more information please visit  
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to measure global integration and adding this variable to the estimated model is thought to enhance 
the macro perspective. Consequently, it’s expected to develop a macro view for the regional gender 
inequalities in Turkish labor market. Secondly, regional gender inequalities in Turkish labor market is 
expected to be detected by using spatial panel data analysis with the most recent data. In this 
respect, after a brief introduction, the first section is devoted to the main indicators of regional 
gender inequalities in Turkey. Then, the empirical literature, data, method and estimation results are 
given in the second section. Lastly, some policy implications for Turkey in line with the empirical 
results are provided in conclusions. 

2. Regional Gender Inequalities in Turkey 
Gender development is one of the key concepts of contemporary world. But improving gender 
development rate is not an easy issue especially for developing countries like Turkey, since they face 
with multidimensional socio-economic problems. Developing countries have numerous structural 
problems like income distribution inequalities, high level of poverty, predominance on primary 
sectors, low level of urbanization and regional inequalities. Turkey has been also experiencing all 
these problems since a long time period. In this context, it’s important to examine income 
distribution, gender discrimination and regional inequalities n spite of some basic indicators. Figure 1 
expresses GDP per capita levels in Turkish NUTS2 regions as a key fact affecting both human 
development and gender development directly.  

Figure 1: GDP per Capita in Turkish NUTS2 Regions (US Dollars, 2017) 

 

Source:   

 

Figure 1 indicates that there are significant income level differences across regions in Turkey. When 
the region with the highest level (TR10 – Istanbul) and the region with the lowest level (TRB2 – Van, 
Mus, Bitlis, Hakkari provinces) are compared, then it’s observed that the difference is more than four 
times. This indicates an important income gap between regions which underlines the ongoing 
problem of income distribution in Turkey. HDI records also support this problem. It’s observed that 
there are important differences across regions in the recent regional HDI values published in 2016. 
Regional HDI values exhibit that Eskisehir has the highest value with 0.774 and Agri has the lowest 
value with 0.544 (Ozpinar&Koyuncu: 2016:6). This difference again refers to the regional disparities 
between western and eastern regions of Turkey as a chronicle problem. 

Gender inequality is an important component of human development. It’s accepted in theory and 
literature that enhancing human development is a tough job without increasing gender equality. In 
this context, Figure 2 shows labor force participation rates across regions, as a macro indicator 
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expressing one dimension of gender inequality in Turkey. Figure underlines that female labor force 
participation rates are under 45% in all Turkish NUTS2 regions. This situation indicates that women 
are not even one-half of the entire Turkish labor force. In other words, there exists a significant male 
domination in all regions. On the other hand, if this indicator is taken into account from the view of 
regional disparities, it’s seen that the region with the highest level (TR82 – Kastamonu, Cankiri, Sinop 
provinces) and the region with the lowest level (TRC3 – Mardin, Batman, Sirnak, Siirt provinces) 
express three times difference.  

Figure 2: Female Labor Force Participation Rate in Turkish NUTS2 Regions (%, 2017) 

 

Source:   

 

As is known, education is one of the basic components of gender development. In this manner, 
Figure 3 shows the percentage shares of women with tertiary education at regional level in Turkey.  

 

Figure 3: The Percentage Share of Women with Tertiary Education (%, 2017) 

 

Source:   

The values of Figure 3 are critical to evaluate gender discrimination in Turkey. Unfortunately, it’s 
observed that the highest share of women with tertiary education is only 20.7% in TR52 (Ankara) and 
all other regions performs worse in this indicator. Although there seems that all regions perform 
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similar results indicating low level of regional disparities in term of this indicator, all values are also 
quite low. This situation brings the reality of gender discrimination to the fore again. 

Furthermore, Gender Inequality Index (GII) is more direct measurement method to observe the 
issue. GII values have been published in 2018 for all provinces of Turkey. According to results, the 
highest GII value is observed in Agri as 0.606 and the lowest value is observed in Istanbul as 0.286. As 
a sub-index of GII, Women Empowerment Index (WEI) exhibits also that this index has the highest 
value in Istanbul and the lowest value in Agri, again. These results are consistent with the regional 
GDP per capita and HDI values.  

3. Empirical Analysis 
3.1.  Empirical Literature 
It’s widely accepted in the literature that Turkey has experiencing high rates of regional inequalities 
and this situation has influencing national human development level directly [See Gezici & Hewings 
(2004), Gezici & Hewings (2007), Karahasan (2015), Dogan & Kindap (2019)]. Consequently, in the 
empirical literature, there are numerous studies examining gender inequality in regional labor 
markets. Moreover, these studies have different perspectives and apply different methods. It’s 
observed from the related literature that some studies examine regional gender inequality in terms 
of wage gaps [such as Kasnakoglu & Dayioglu (1997), Lowell (2000), Ozcan et al. (2003), Ng (2007), 
Nwaka et al. (2016), Kaya & Selim (2018) and Tansever & Kent (2018)] and some other examine from 
the view of employment (namely labor force participation) [such as Reddy (1975), Pampel & Tanaka 
(1986), Peinado & Cespedes (2004), Goksel (2013), Celebioglu (2017) and Ozturk (2018)]. In this 
study, labor force participation perspective is adopted to measure regional gender inequalities in 
Turkish labor market due to the availability of reliable regional data. As is known, wages are not fully 
recorded in most of the jobs due to the evasion of high tax rates in Turkey. And working with wage 
data –especially with the regional data- is generally problematic issue in developing countries like 
Turkey.   

Since gender is a contemporary economic issue having high attention from economists, there are 
numerous studies in the empirical literature. However, we restricted the empirical literature analysis 
with only analyses dealing with Turkey in this study. As one of the most recent studies, Celebioglu 
(2017) examine the determinants of women employment ratio by using the independent variables of 
gender equality index, socio-economic development index, gender based wage gap and household 
size. Spatial estimation is conducted for NUTS3 regions in 2014. It is underlined that there are 
regional disparities in all variables, and independent variables have significant impacts on regional 
women employment. As another important study, Varol (2017) analyses the determinants of female 
labor force participation rate by binary logit analysis. It is stated that higher education and higher 
income have positive impacts, but marriage and number of children have negative impacts on the 
dependent variable. Moreover, Limanli (2017) applies a regional analysis for Turkish NUTS1 regions 
and the time period of 2000 – 2014. As a result of the analysis education, marital status, children and 
region seem as significant determinants of female labor force participation rate. As another study for 
Turkey, Guclu (2017) applies a spatial panel data analysis for Turkish NUTS2 regions and 2008 – 2013 
period. The results indicate that higher education has a positive impact and unemployment, children, 
marital status and migration have negative impacts on female labor force participation rate. Also it is 
emphasized that there are significant differences across regions in terms of the dependent variable.  

As an earlier study, Er (2013) conducts a spatial analysis for Turkish NUTS2 regions in 2010. It is 
concluded that education, male labor force participation and female employment in agriculture have 
positive; but fertility rate has negative impacts on female labor force participation rate. Moreover, 
Dogrul (2008) estimates a binary logit model for Turkish NUTS1 regions in 2003. The results suggest 
that education, marital status, number of children and education level of husband have positive 
impacts on female labor force participation rate. On the other hand, it is underlined that income and 
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home ownership have negative impacts. Ince & Demir (2006) conduct a time series analysis with a 
country level data for Turkey during 1980 – 2004. They find that female labor force participation rate 
is positively affected by GDP growth, literacy rate and school enrollments. On the other hand, female 
unemployment rate and fertility rate seem to have negative impacts. Furthermore, Baslevent & 
Onaran (2004) conduct probit estimations for two years of 1988 and 1994 about urban areas of 
Turkey. The results indicate that export orientation and long run growth have positive impacts on 
both female labor force participation and women employment. 

As one of earlier studies, Tansel (2001) applies econometric analyses for 67 provinces of Turkey for 
three years as 1980, 1985 and 1990. It is stated that female labor force participation rate has 
significant regional disparities. Moreover, economic growth, female education and employment 
share of agriculture have positive impacts on the dependent variable. On the other hand, 
unemployment and employment share of industry have negative impacts on female labor force 
participation. From a different perspective, Ozler (2000) investigates the relationship between export 
orientation and female share of employment in Turkey with plant level data for the period of 1983 – 
1985. It is suggested that female share of employment increases with the export orientation.  

In this study, it’s tried to be analysed Turkish NUTS2 regions for the time period of 2008 – 2017. In 
this context, the main contributions of this study are expected to be twofold. First of all, recent data 
is used for the spatial analysis and hence current situation of female labor force participation rates 
across Turkish regions is analysed. Secondly, the model is enhanced by adding trade openness and 
regional public investments on agriculture. To the best of our knowledge, there is no other study 
examining regional public investments on female labor force participation rate in Turkey. Adding this 
parameter to the model is especially important to analyse the effectiveness of public policy and 
hence to produce efficient regional policy options. Moreover, trade openness is also another 
important indicator for a region to observe the impact of global integration. It’s seen that only export 
orientation has been added to empirical analyses for Turkey in the literature. However trade 
openness is an economically more meaningful indicator and including both public investments and 
trade openness would enhance the model to have a broader scanning from both national and 
international aspects.   

3.2. Data, Model and Method 
In this study, regional data sets are used in order to be able to detect the female labor force 
participation across Turkey. There are three regional levels in Turkey as NUTS1 (geographical scale), 
NUTS2 (macroregions scale) and NUTS3 (provincial scale). These regional levels have been formed in 
the process of harmonization with the European Union (EU). Since the consistent and balanced data 
for labor force participation rate has been published for NUTS2 level in recent years, the empirical 
analysis is conducted for this regional level. In this study, a balanced panel data set is used for 26 
NUTS2 regions and the time period of 2008 – 2017. Consequently, a wide data set consisting 260 
observations is used for the analysis.  

Panel data sets have some superiorities over time series and cross section data sets due to the fact 
that they can measure both time and cross section impacts at the same time. Furthermore, panel 
data sets provide more observations which make econometric estimations more efficient. They 
increase degrees of freedom and decrease the possibility of multicollinearity between independent 
variables (Hsiao, 2002: 1-3). In this sense, the model below has been estimated by following the 
related literature, with the Turkish regional data during 2008 – 2017. 

flfprrt = β0 + β1divrt + β2housert + β3edufemrt + β4infrt + β5openrt + β6agrpubrt + β7W*φrt + ert      (1) 

The dependent variable flfpr is female labor force participation rate and independent variables are 
div (divorce rate of women), house (average household size in terms of number of people), edufem 
(the percentage of women with tertiary education), inf (regional consumer price index-base year 
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2003), open (openness to trade), agrpub (share of agricultural public investments) and W*φrt (spatial 
autocorrelation parameter in which W is weight matrix). Moreover, rt refers to panel data where r 
shows regional level and t shows time period. All the data have been retrieved from Turkish 
Statistical Institute (TSI) online database. Since public investments data have been published at 
NUTS3 level, they have been aggregated at NUTS2 level. Trade openness is the share of total trade 
volume (exports+imports) in GDP (gross domestic product) and it has been also calculated for this 
analysis.  

Spatial econometrics is a branch of econometrics which searches for the spatial impacts in empirical 
analyses. Spatial impacts may occur because of two different factors as spatial dependence and 
spatial heterogeneity. A weight matrix is formed as to the case and the general tendency is to use 
neighborhood as the key factor in the formation of the matrix. Hence, the weight matrix is a 
symmetrical matrix in which columns and lines represent spatial units (Anselin, 1988). 

 

           w11   w12 ……w1n                       

W =       w21  w22……..w2n                 (2) 

                .  

               wn1……………wnn            

 

Weight matrix is formed in three ways as to the type of neighborhood -rook, bishop and queen. In 
this study, the weight matrix is formed as to queen contiguity in which borders in every direction are 
taken into account. This matrix is composed of 1 and 0 numerical values. 1 denotes spatial 
neighborhood and 0 indicates otherwise.  

In spatial econometrics there may be used two basic types of models. Spatial error model with fixed 
effects has a general form as follows: 

 

Yrt = μ + ßXrt + δWφrt + εrt  where E(εrt) = 0      (3) 

 

where Y is dependent variable, X is all independent variables in model, Wφ is spatial parameter and  
ε is error term.  

Moreover, spatial lag model with dependent variable has the following general formula: 

 

Yrt = μ + ßXrt +δWYrt + εrt       where E(εrt) = 0      (4) 

Again in this formula, Y is the dependent variable, X is all independent variables, WY is spatial 
paramater indicating the relationship of weight matrix and the dependent variable, and lastly ε is the 
error term. Also r and t mean regional unit and time respectively in both models.  

Determining which model to estimate is the critical point of spatial analyses. If spatial error model is 
valid but it’s ignored, then statistical significance of β coefficients would be lower and variances 
would be higher. On the other hand, if spatial lag model is valid but it’s ignored, then β coefficients 
would be biased (Anselin, 1988). Both cases increases possibilities of Type-I and Type-II errors. 
Lagrange Multiplier (LM) Test and Robust Lagrange Multiplier Test results guide to which model is 
convenient to estimate (Elhorst, 2003: 10 – 13). 
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3.3. Estimation Results 
The first step of the estimation process is deciding which spatial model is suitable for our estimation 
process. In this respect, LM and robust LM tests have been conducted for our data set. According to 
LM test results, spatial error model has been found as the most proper model for our data set. LM 
test results are given in Table 1. 

Table 1: LM Test Results 

 Coefficient Probability 

LM test no spatial lag 3.7678 0.052 

Robust LM test no spatial lag 3.9018 0.048 

LM test no spatial error 4.7447 0.029 

Robust LM test no spatial error 4.8787 0.027 

Source: Author’s own calculations. 

LM test results underline that spatial impacts are in turn and they are more powerful in spatial error 
model. Table 2 summarizes estimation results of spatial error model with spatial fixed effects.  

Table 2: Estimation Results of Spatial Error Autocorrelation with Spatial Fixed Effects 

Variable Coefficient Probability 

Div -0.6752 0.9562 

House -2.9670 0.0310** 

Edufem 0.6390 0.0005*** 

Inf -0.1869 0.2131 

Open -0.6943 0.6449 

Agrpub -8.8658 0.0466** 

W*φ 0.2039 0.0086*** 

Note: * validity at 10% significance level; ** validity at 5% significance level; *** validity at 1% 
significance level 

Source: Author’s own calculations. 

Estimation results indicate that divorce rate of women, regional inflation and openness to trade have 
no significant impacts on regional female labor force participation rate. On the other hand, 
household size, tertiary education of women, agricultural public investments and spatial 
autocorrelation have significant impacts on the dependent variable. It’s observed from the results 
that household size and agricultural public investments have negative impacts indicating the higher 
levels of these variables cause lower rates of female labor force participation across regions. 
Moreover, the positive coefficient of education indicates that higher shares of women with tertiary 
education in population causes higher female labor force participation rates. Lastly, positive and 
significant W*φ parameter indicates spatial clustering inclination of female labor force participation 
rate. The Figure 4 below visualizes this clustering inclination of NUTS2 regions. Estimation results are 
in the same line with Celebioglu (2017), Limanli (2017), Varol (2017), Guclu (2017), Er (2013), Dogrul 
(2008) and Tansel (2001). However, result of trade openness is contradicting with Baslevent&Onaran 
(2004). Insignificant trade openness variable indicates that global integration is not a determinant of 
regional female labor force participation in Turkey.  
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Figure 4: Clustering Behavior of NUTS2 Regions in terms of Female Labor Force Participation 

 

Source: Author’s own drawing. 

Figure 4 indicates both clustering behavior of NUTS2 regions and also classification of these regions 
as to percentiles. It’s observed from the map that the highest female labor force participation rate is 
in TR81 region (Zonguldak, Karabük, Bartın provinces) in which half of the employment works in 
agricultural production. TR32 (Aydın, Denizli, Mugla provinces) and TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, 
Rize, Artvin, Gümüshane provinces) are the second bests as to female labor force participation rate. 
These regions also exhibit high levels of agricultural production and hence employment. On the other 
hand, lowest rates are for the south-eastern regions which have been less developed regions of 
Turkey historically. Furthermore, the key finding of the map is the clustering behavior of regions and 
this indicates that neighborhood is an important determinant of regional female labor force 
participation. In short, neighbors show similar performance in terms of the dependent variable.  

4. Conclusions 
Gender discrimination exists in the labor market when women are treated differently in hiring, 
paying and promoting despite the fact that they have same education, abilities and experiences as 
men (Schmitz, 2018: 3). It’s theoretically suggested that improving labor market conditions always 
decrease discrimination in local labor markets. However, loose labor market conditions are always 
the fact of underdeveloped and developing countries (Schmitz, 2018: 33). Consequently, the best 
way of decreasing gender discrimination in an economy seems as increasing human development 
level in the country. As one of the sub indicators of human development index, gender development 
is an important issue for economies and hence it becomes critical to analyse the gender inequalities 
especially for policy makers.  

In this context, this study tries to detect Turkish gender inequalities and to identify its determinants 
with the regional data. Spatial panel data estimation is conducted to be able to include spatial 
impacts in empirical analysis. Results indicate that female education and spatial clustering have 
positive impacts on regional female labor force participation rate. On the other hand, household size 
and regional agricultural public investments have negative impacts on the dependent variable. These 
results point out that high education level of women leads to high labor force participation rate. Also 
neighborhood is an important factor in regional gender inequalities. In other words, adjacent zones 
exhibit similar performances in terms of female labor force participation rate. Moreover, household 
size negatively affects the dependent variable due to the fact that women tend to stay home as 
number of children increases. This result is directly related with the patriarchal structure of Turkish 
society. Furthermore, agricultural public investments seem to decrease female labor force 
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participation rate also. This result can be thought as the increase in agricultural public investments is 
probably increasing the unregistered employment in rural areas. The most interesting result is seem 
as the insignificance of trade openness. It’s generally suggested that the higher global integration of 
economy means higher rate of gender equality. However, it seems that trade openness has not 
important impact for the relevant period in Turkey. 

All these results and also basic regional indicators suggest that female labor force participation 
should be increased in all over the country. Regional disparities should be taken into account and 
policy options should be on the side of decreasing disparities. The best way to get rid of this problem 
can be selecting core regions and enhancing labor market conditions there. Then spatial clustering 
inclination would come into play and periphery regions would also develop. Another important policy 
action should be increasing education level of women. Morever, improving child care benefits may 
be effective to increase labor force participation rate of women. In short, developing regional 
economies, decreasing regional gender inequalities and improving female labor force participation in 
all regions would serve to increase human development level of country.  
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Appendix 

Table A1: Original Estimation Output 

Pooled model with spatial error autocorrelation and spatial fixed effects 

Dependent Variable =   flfpr   

R-squared       =    0.8706   

Rbar-squared    =    0.8530   

sigma^2         =    9.5886   

log-likelihood  =       -664.15897   

Nobs,Nvar,TNvar =    260,     6,    32   

# iterations    =     13     

min and max rho =   -0.9900,   0.9900 

total time in secs =    0.0534 

time for optimiz   =    0.0181 

time for lndet     =    0.0110 

time for t-stats   =    0.0014 

No lndet approximation used 

*********************************************** 

Variable           Coefficient   Asymptot t-stat  z-probability 

div               -0.675215        -0.054850         0.956258 

house             -2.967056        -2.156707         0.031028 

edufem              0.639033         3.449121         0.000562 

inf             -0.186911        -1.244882         0.213175 

open               -0.694372        -0.460828         0.644922 

agrpub             -8.865897        -1.989190         0.046680 

spat.aut.            0.203972         2.624812         0.008670 
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Abstract 

Today, as student mobility in higher education is increasing, university environments are hosting 
more students with different races, cultures and backgrounds. Differences either negatively affect 
higher education institutions or add a surplus value. One of the best ways to understand how 
differences are perceived and what they mean in a higher education institution is to measure 
students' perceptions of differences, which are the basic elements of the education system. Because 
the structure of universities is mostly designed in accordance with the culture of white students, 
white students are generally not very interested in the issues of differences and their general 
perception of differences is low. However, African-origin black students, who have had an experience 
of differences in a period of their lives, are more interested in issues related to differences and their 
general perception of the differences they experience in the campus environment is higher. The aim 
of this study is to reveal the challenges and opportunities arising from being in an international 
educational environment and to try to understand students' perceptions of differences. For this 
purpose, at an international university in Turkey, which has increasingly been the scene of 
differences, 192 students' perceptions related to differences were measured via questionnaires and 
the results were analyzed. The findings of the study show similarities to the perceptions of white and 
black students in higher education environments mentioned in the literature. However, interestingly, 
female students' general perceptions of the differences they experience in the campus environment 
and their perception of fair treatment regarding the campus management and environment were 
found to be high. 

Keywords: Diversity Management, International Student Mobility, Multiculturalism. 

 

INTRODUCTION 

The demographic structures of societies undergoing transformation are also changing. As a result of 
technological developments, our habits regarding living and working are changing and the need to 
train new and different talents in higher education environments increases. In parallel with the rapid 
change in the world, interest in international education has gradually increased since the 1990s. The 
emergence of new business areas with globalization, the development efforts of developing 
countries, the need for qualified manpower of developed countries, the increase in cooperation and 
interaction between countries, the change in production relations and many other reasons have led 
to the increase of international student mobility in the world and the differentiation of universities. 
In addition to these reasons, the internationalization of higher education and research, student and 
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teacher migration due to globalization and the more accessible education (Altbach et al, 2009) 
increase the differences in higher education environments. 

Higher education institutions want to internationalize their aims to attract international students, to 
spread their programs across national borders, to focus on internationally advantageous education 
programs, to recruit and retain employees, or to restructure management systems (Mitchell and 
Nielsen, 2012).  

In this context, issues such as differences and equal opportunities in education and problems caused 
by international student mobility are frequently discussed by academic circles and become a priority 
issue in higher education institutions. 

Socially, international students are in a potential "other" position because they differ from the 
general public in terms of common values, language, culture, ethnicity, color and belief. International 
students are foreigners in this regard. Similarly, in the eyes of international students, local students 
and the public are different. Therefore, the experiences and opinions of international students on 
differences are important in understanding the view of foreign students to society. Hence, the issue 
of international students is important not only for the internationalization of educational sciences or 
higher education, but also for evaluating the values that hold society together and the society's 
perspective and understanding of differences (Demirhan, 2017). 

In addition, it is important that successful and talented international students who graduate from 
universities are kept in the country in a systematic and planned manner and included in the human 
resources of that country (Bassett ‐ Jones, 2005; Ivancevich and Gilbert, 2000). Thus, these countries 
gain great advantages in terms of training and employment of different and qualified personnel 
required by various business sectors in the country. 

1. LITERATURE REVIEW 

Multicultural Societies and Differences 

Multiculturalism is a term often used synonymously with cultural diversity. Since all nation states in 
the world are multicultural, they exhibit a cultural diversity. The multicultural nature of a modern 
society is also reflected in its members. The fact that most individuals in a complex society are 
necessarily multicultural is often overlooked (Naylor, 1997). In multiethnic and multicultural 
societies, diversity functions both as a unifying and separating force. The change in the demographic 
structures of countries, the increase and diversification of cultural differences in society with the 
effect of globalization and internationalization closely affect the culture, economy, politics and 
education of many countries and create a topic of debate and tension on the agenda of countries. 

In American society, the term multiculturalism refers to two interpretations. First, multiculturalism 
emphasizes the notion that different cultural groups maintain their cultural identity in a dominant 
culture. Second, multiculturalism refers to the idealistic belief that all cultural and ethnic values 
should be respected and understood by the dominant culture (Saran, 2007). 

Because the democratic principles of the United States shape the mass education system, the basis 
of urban education in the USA emphasizes race, ethnicity, gender, socio-economic status and 
equality of opportunity. The theoretical perspective of multicultural education acknowledges all 
cultural groups and ethnic origins and promises them opportunities. The multicultural curriculum 
requires schools to preserve diversity, reject persistent stereotypes and prevent the formation of 
new ones. In summary, although multiculturalism claims that no group is inferior to another, in 
practice hidden conflicts within schools often mean that one ethno-cultural group is dominant at the 
expense of minorities (Grant, 2007). 
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Differences in Higher Education 

Universities that want to maintain their level of excellence must be open to the concept of diversity, 
which is the fashion concept of the last 40-50 years (Fradella, 2018), in order to attract talent from all 
levels in a globalized world. Therefore, nowadays universities touch on issues related to differences 
more frequently in their mission and core values. The concept of "respect for diversity and individual 
differences" takes its place as a result of the reconstruction of the mission statement that reflects the 
common goals of universities and core values. 

For example; a university has re-established its mission around the following concepts and is 
committed to: access to quality public education; quality teaching and learning; opportunities for 
individuals to realize their full potential; the challenges, joys, and realization of intellectual discovery; 
supportive and peer relationships; respect for diversity and individual differences and service to 
society (Howard, 2010). In this context, in a report published in 2019, it is stated that 85% of 159 
different higher education institutions across Europe are trying to solve the problems related to 
differences with the highest level strategies and policies (Claeys-Kulik et al, 2019).   

Differences include all aspects of identity and experience, including such visible ones as race, 
ethnicity, gender, age and mental / physical abilities and such invisible ones as nationality, work 
experience, income, marital status, military experience, religious beliefs, personality, talent, culture, 
organizational role / status, geographical location, educational status, learning style etc. (Daft, 2010; 
Hellriegel ve Slocum, 2011). Today, students of different ages, backgrounds, cultures, work 
experience and learning styles are frequently seen at international universities. For these students 
from many different countries, there is a need for an education that teaches the value of cultural 
diversity with various cultural, linguistic, ethnic, religious and educational backgrounds (Aydın, 2012). 
Since the 1950s, the concepts used to describe non-traditional students in the education system have 
undergone a transformation. The concept of acculturation, which was used in the 1950s, was 
expressed with the concept of disadvantaged situation in the 1960s, and there was an evolution 
towards the concept of multiculturalism in the 1970s, and cultural differences in the 1980s. However, 
it is stated that the concept of diversity used for students from different cultures in educational 
settings has been used since the 1990s (Helm et al, 1998). 

In the literature, differences are examined in different contexts. First, the literature sees differences 
as a challenge to faculty education that has to be overcome rather than an opportunity to contribute 
to students' education. Second, the literature in North America is often a racial scrutiny of 
differences. Depending on the historical and sociological characteristics of the USA, it is reasonable 
to pay attention to the intersections of race, socio-economic status and educational background. 
Therefore, it can be said that the literature is less holistic than it might be in terms of inclusive 
pedagogy and curriculum design approach (Sanger, 2020).  

Differences either negatively affect or leverage the learning process (Jeannin, 2013). Diversity in the 
classroom is a valuable opportunity that enriches student learning. New teaching and learning in 
international contexts emphasizes that diversity is more than race, nationality and religion.  New 
research shows that in heterogeneous learning environments, students become more aware of 
differences and can increase learning efficiency (Sanger, 2020). Research environments with 
differences are obviously more creative and produce better results. Different learning environments 
are similarly more stimulating than homogeneous ones. Consequently, promoting diversity, equality 
and inclusion in higher education institutions serves to meet the needs of communities better and 
also supports the development of institutional growth and capacity (Claeys-Kulik et al, 2019).   

The vast majority of the related studies have focused on the racial and ethnic diversity of students 
and faculty members and highlighted a number of benefits of student and faculty members’ diversity 
more. There are also differences in the personalities, backgrounds and teaching approaches of 
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faculty members. Some classes are more diverse than others, but all classes are different in ways that 
can enhance learning if used appropriately. Students are ready to learn more when they feel safe to 
share different perspectives and identities with each other (Sanger, 2020). A more diverse student 
population has been associated with a more favorable campus climate, a more cross-racial 
socialization, better educational outcomes, and innovative approaches (Cardemil, 2018). In a study, 
graduate students were asked whether campus diversity contributed to them and whether they 
would recommend them to other students (Diner, 2010). Some of the answers given by the majority 
of the students as a result of the survey are as follows: 

● “The multicultural campus allowed me to open my eyes to people ... Otherwise I would never make 
friends.” 

● “A student studying at this university can make others believe that she is studying abroad because 
of the multiculturalism and diversity found on this campus. By studying here, I feel like I have 
traveled the world.” 

● “I love the fact that I will go to the same school with people from different cultures. Many different 
perspectives and good discussions are allowed for the classroom.” 

Education in an international classroom has many challenges. In traditional classrooms, teachers 
used to view learners as one individual without realizing their past, expectations, or needs. These 
students were expected to exhibit the behaviors that might be the result of the information provided 
by their teachers without questioning their accuracy. However, in multicultural education 
environments, teachers and students value each other's characteristics and backgrounds and regard 
them as unique individuals. In this regard, differences are regarded as normal. As a result, in order to 
be able to appeal to each student, teaching practices have increased in parallel with diversity and the 
behaviors expected from each student have changed (Akinlar, 2013). In addition, there is a need to 
understand students' expectations in order to meet the different needs of students in multicultural 
educational environments better. Teachers come across different learning methods, cultural 
backgrounds and various language levels. Students need to develop different levels of grammar and 
therefore need to be adapted to and supported in their language course. Similarly, multicultural and 
some older teachers have to develop their inclusive teaching skills to cope with increasing student 
diversity (Jeannin, 2013).    

Multicultural education is a transformative movement in education that thinks critically and 
produces active members of society. This is not just a curriculum change; it is a movement that 
demands new attitudes, new approaches and a new commitment to lay the groundwork for the 
transformation of society. It is also stated that multicultural education is designed to develop citizens 
in a democratic society taking into account the needs of all students. It explains how race, ethnicity, 
culture, language, religion, gender, and abilities / disability are intertwined with the educational 
process and content. Multicultural education is a teaching and learning approach based on 
democratic values and beliefs, affirming cultural pluralism for the harmonious coexistence of 
culturally different societies. In addition, it is stated that it is an inclusive teaching / learning process 
that aims to bring the intellectual, social and personal development of almost all students to their 
highest potential providing them with equal opportunities and bringing empathy and tolerance to 
the forefront (Aydın, 2012). 

The main goal in an international classroom is to design diversity programs that will result in positive 
effects for students in different groups. It seems unlikely that bringing together students from 
different cultural backgrounds and experiences and allowing them to solve the problems arising from 
differences will have positive results. Lessons from social psychology show that contact between 
different groups requires several conditions to produce positive results. First, all groups need to 
perceive and know the value of diversity. Programs cannot be for only one group. Second, there must 
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be equal power relations between groups. One of the main components of racism is that one group 
has more power to influence the environment than others. Third, diversity programs should be 
developed through prior research and evaluated in terms of program effectiveness. It is often 
assumed that well-designed diversity programs are as good as they seem. A study concluded that the 
lack of clearly stated program objectives is a common problem in evaluating diversity programs at 
around 40 colleges and universities. In fact, lots of schools have been reported with instances that 
well-designed programs actually have the opposite effect and make things worse (Helm et al, 1998). 

In a study, it is stated that students with different racial / cultural backgrounds can have very 
different needs and perceptions of diversity. White and Asian students are happy with their own 
culture. It is likely that they will not be able to relate to diversity issues and their own cultures as the 
general culture and environment on campus is and will continue to be designed for them. This 
perception underlies the racism faced by other students who are not white. For this reason, it is 
stated that white students should be included in educational programs that teach them how to cope 
with diversity and its advantages for a healthy and multicultural society (Helm et al, 1998).   

Also, a study found that awareness and sensitivity to diversity issues negatively correlated with 
overall satisfaction for all groups except African Americans. In other words, the more Asian 
Americans, Latin Americans, and Whites were concerned with issues of diversity, the less satisfied 
they were. This may be the result of self-concept and experience of diversity. Similarly, it showed 
that Blacks who perceived racial discrimination tended to have higher blood pressure than Blacks 
who did not perceive discrimination. Therefore, it can be said that awareness of diversity issues is not 
related to the general satisfaction of African Americans as there is a tradition among African 
Americans to deal with issues of race (Sedlacek, 1987). 

It is necessary to be proactive in the search for deeper learning for everyone among students. 
Differences between faculty members and students' backgrounds and identities can sometimes 
cause obstacles to learning. When students feel isolated, alienated and not belonging to the 
classroom, their loyalty and trust in the teacher weakens, which reduces their learning. Hence, it is 
observed that especially students from minority groups are alienated from education and their 
learning decreases when they are ignored and alienated by their teachers or peers (Sanger, 2020). In 
addition, the understanding of diversity in campus settings should affirm both an appreciation of 
human differences and social diversity for students to be able to think critically (Verma, 2007).  

Studying in higher education institutions is an opportunity for individuals. Those who graduate from 
higher education will have a higher life satisfaction and are more likely to find a job. As labor markets 
change and the demand for the diverse talent provided by universities increases, higher education 
institutions will need to embrace all segments, including all groups. Universities cannot stay apart at 
a time when society is rapidly developing and awareness of different dimensions such as cultural, 
gender, race and ethnic identity is increasing. Therefore, the core university values of openness and 
tolerance require embracing diversity and being inclusive (Claeys-Kulik et al, 2019).  

When colleges and universities first developed programs to diversify faculty, staff and administrative 
levels as well as students, they focused primarily on the heterogeneity of demographic 
representation (Fradella, 2018). Thus, the terms diversity and inclusion have been used to refer to 
population heterogeneity beyond race and ethnicity, including gender, gender identity and 
orientation, socioeconomic status, and different forms of ability (Cardemil, 2018). However, today, a 
wider understanding of inclusiveness aims to increase the integration, empowerment and diverse 
participation in all aspects of the systems and processes of higher education institutions. It is stated 
that perhaps the least successful of many diversity initiatives in higher education institutions to 
protect from the damaging legacy of laws and norms that artificially separate citizens from each 
other on the basis of race are those in the field of faculty diversity on campuses (Fradella, 2018). It 
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can be said that there is a relative lack of research on issues of difference between university staff 
and administration (Cardemil, 2018). This relative lack of attention to diversity issues in university 
administrations negatively affects the critical principles of diversity, equality and inclusion.  

International Student Mobility in Higher Education 

Student and staff mobility created by the internationalization of higher education and research is 
another driving force of the diversity on campus (Claeys-Kulik et al, 2019). Considering the data of 
UNESCO regarding the development of international mobile students in higher education over the 
years, it is seen that the number of international students, which was around 800 thousand in the 
world in the 1970s, reached 2 million students in 2000. The number of international mobile students, 
which is one of the most visible consequences of globalization and internationalization, increased to 
approximately 3.5 million in 2009 and 5.3 million in 2017 as seen in Table -1. It is estimated that this 
figure will reach approximately 8 million in 2020. Considering that the annual average cost of a 
student is around 40 thousand dollars, it can be estimated that the international student budget 
created by foreign students in the world will reach 320 billion dollars in 2020. 

Table 1:  2000 and 2017 

                2000 2009 2017 

  Arab States .. 214059,7917 331144 

  Central and  Eastern Europe 145725,5 310382,1429 661383,3333 

  Central Asia 27568 47258 49874 

  East Asia and the  Pacific 295339,5 707525,5 1084896,11 

  Latin America and  the Caribbean 50682 142979,6751 209676 

  North America and  Western Europe 1330473,286 1971289,833 2765854,953 

  South and West  Asia 9711 25427,2 68799 

  Sub-Saharan Africa 94188,08333 119671,5178 137613 

  Small Island Developing States .. 112681,3333 109850 

  World 2096714,702 3538593,661 5309240,396 

from, Accessed date:  21.08.2020. 

The mobility of international students includes two main trends. One of them consists of students 
who come from Asia to study in the academic systems of North America, Western Europe and 
Australia. Countries such as the UK, Australia, and Canada have regulated their visa and immigration 
needs to attract significantly motivated foreign students with a desire to maintain economic 
competitiveness and achieve financial gains. The other is the practice with programs such as 
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Erasmus, which has been going on for over thirty years within the European Union as part of its 
various programs to promote student mobility (Altbach et al, 2009).  

It can be said that student mobility is mostly from underdeveloped countries with a high density of 
young people to developed countries with an elderly population. The countries where foreign 
students are seen most are the USA, China and Australia. When we look at the statistics of the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for the year 2012, 16.4 percent of 
international students preferred the USA for education. The USA is followed by the UK with 12.6 
percent, Germany with 6.4 percent, France with 6 percent and Australia with 5.5 percent (OECD, 
2012).  

Throughout all population shifts, the United States has become one of the largest and most diverse 
higher education systems in the world. According to "Race and Ethnicity in Higher Education: A Status 
Report" published by the American Council on Education, the number of international students 
enrolled in higher education institutions in the USA in the 1995-1996 academic year constitutes 0.6% 
of all students (Espinosa et al, 2019). This number reached approximately 1.09 million foreign 
students, which constitutes 5.5% of the number of students studying in higher education in the USA 
in the 2018-2019 academic year. It is stated that student mobility contributed 44.7 billion dollars to 
the US economy in 2018. 52% of the students coming to the USA from abroad are from China and 
India (). In addition, higher education institutions reflect similar diversity figures in parallel with the 
great demographic diversity of the US society. According to the same report, it is stated that while 
29.6% of all students studying in higher education in 1996 were from other ethnicities, this rate 
increased to 45.2% in 2016. Again, according to the same report, the rate of whites, which constitute 
the largest part of the US population, decreased from 79.1% in 1997 to 61% in 2017. Among the 
minorities, Hispanics, who constituted 11.1% of the total population in 1997, constituted 18% of the 
population in 2017. It is stated that Hispanics constitute the minority group with the greatest 
increase (Espinosa et al, 2019). According to a report of the OECD, it is expressed that higher 
education in the next decade will reflect the increasing racial / ethnic diversity of the US nation 
(OECD, 2009). 

It is affirmed that there were 1.71 million foreign students in the European Union countries in 2017. 
However, it is argued that 37.8% of these students benefited from the "student mobility" (Socrates / 
Erasmus) programs of the European Union and consisted of students going from one member 
country to another, 30.1%  of them were from Asia and 13% were from Africa (). In line with student 
mobility in Europe, it is envisaged to establish at least 20 university networks across Europe by 2024 
through the European Universities Initiative. This international interaction is expected to increase 
cultural diversity on campus as students and staff partly spend time studying or working in other 
countries, and the need to adapt the curriculum and methodologies accordingly (Claeys-Kulik et al, 
2019).  

International Student Mobility in Turkey 

The number of foreign students at universities in Turkey has been increasing in recent years. In 2004, 
Turkey joined the ERASMUS program, which started in 1987 and facilitates student mobility in 
Europe. After being part of the ERASMUS program, there has been a great movement in international 
student mobility in Turkey since the early 2000s. The Bologna Process, which aims to create a 
European higher education area by harmonizing European-wide academic degree standards and 
quality assurance standards for each faculty and to eliminate the barriers to student and teacher 
mobility, also contributed to the increase in the number of foreign students studying at Turkish 
universities (Akinlar, et al, 2013). After the Soviet Union collapsed in 1989, Turkey began to be seen 
as a suitable country for university education by students from the Caucasus and Central Asian 
countries that obtained their independence recently and were geographically and culturally close to 
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Turkey. For this purpose, the Turkish and Related Communities Exam was started to be implemented 
in 1992 for students in the Turkic Republics (Demirhan, 2017). Since 2012, more attention has been 
given to foreign students both economically and academically.   

The Program of Turkey's Scholarship was put into practice by The Turks Abroad and Related 
Communities Presidency in 2012 following its establishment in 2010 and 42.000 applications were 
made that year. Despite this increase, according to the OECD data for the year 2012, it is indicated 
that Turkey's share in international student mobility in the world is 0.9%. With this rate, Turkey is 
among the countries sending the most students abroad and receiving the least in international 
student mobility.  

The number of foreign students studying in Turkey has increased over time. According to the data of 
the Council of Higher Education, approximately 155 thousand foreign students received education at 
Turkish universities in the 2018-2019 academic year. It is also stated that the number of new 
students enrolling in Turkish universities in the same academic year is around 53 thousand (). It is 
aimed to increase the number of international students to 250 thousand by 2023 (). According to 
Turkey's scholarship regulations, students who apply to the related program in person are given 
pocket money depending on undergraduate, graduate and doctoral education and are paid tuition 
fees. Also, a 1- year Turkish language course, accommodation, health insurance and air fares services 
are provided free of charge (Türkiye Bursları Yönetmeliği, 2014). In addition to foreign students, 
academicians, researchers and public personnel in other countries are also supported with different 
research modules and Turkish language education. While the contribution of foreign students to the 
countries' economies is billions of dollars in America and Europe, the situation is different in Turkey. 
The education expenses of foreign students in Turkey are supported with the overall budget of the 
country, which means taxes given by citizens.  

When we look at the country origin of the students studying at Turkish universities, it is seen that the 
students from the American and European countries are in the minority and the students from 
African and Asian countries are in the majority. According to statistics from the European Union 
(https://ec.europa.eu/info/index_en), about 70% of the foreign students studying in Turkey in 2017 
were from Asia, 13% of them were from African countries. The vast majority of foreign or 
international students from Asian countries are from the Turkic Republics and related communities, 
whose number has been increasing since 1992 and the number of students from Azerbaijan, 
Turkmenistan, Afghanistan and Syria is at the top (Demirhan, 2017). Although approximately 15% of 
the students coming for higher education come from European countries, it is estimated that a 
significant portion of these students are children of Turkish families living in Europe.  

It can be said that students from Asian and African countries who feel more socio-cultural proximity 
to Turkey prefer it for their university education. When we consider the reality that most of the 
students who go abroad from Turkey for university education prefer Europe or North America, it is 
criticized that Turkish universities are not internationalizing but they are becoming more and more 
African or Asian (Gözler, 2019). 

As a result of the increase in the number of foreign students at Turkish universities, classroom 
environments have become more cultured. Due to the changing demographics of students at Turkish 
universities, the need for all faculty members to understand students from different cultures better 
and to work efficiently has increasingly become important. University lecturers need to take 
students' experiences, cultural characteristics and perspectives into account in order to provide 
culturally sensitive teaching practices. Diversity influences how students learn and therefore requires 
a teacher to create a culturally fair classroom environment. Otherwise, cultural misunderstandings 
can occur between teachers and students in the classroom, which can negatively affect students’ 
educational outcomes (Akinlar, 2013).   
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There have been many studies and research on foreign students studying in Turkey. Demirhan (2017) 
analyzed 40 of these studies and reached interesting results in a few studies on student differences. 
Despite being limited, information on the experiences of foreign students in the context of 
discrimination or racism is included in the studies. According to the findings of a study conducted by 
Şahin and Demirtaş (2014) on the factors affecting the success of foreign students, the percentage of 
students who think that teachers discriminate against them is 14.2%. In another study, foreign 
students enjoy the education system in Turkey because it doesn't allow bribe. In addition, students 
who are not satisfied with this system complain that everything is based on memorization and think 
that some teachers do not act objectively (Bayraktaroğlu & Mustafayeva, 2009). In related studies, it 
is possible to mention an acceptance that students from Turkish and related communities are 
culturally similar to local students. Despite these similarities, Ozcetin's (2013) study in which students 
from Central Asia, Middle East, and the Balkans constituted 73% of the total students in the survey 
showed that the biggest differences between students' own countries and Turkey were cultural 
differences and the most obvious problems they experienced in Turkey were related to cultural 
adaptation. These findings show that there is also the possibility of conflict with local students for 
students from the Turkic republics. 

Following explanations for the concepts of multiculturalism, mobility in higher education and 
diversity, the following assumptions can be developed: 

H1: African students’ perceptions of diversity issues are higher than whites. 

H2: There is a negative relationship between white students’ (White, Asian and Latin) perceptions of 
difference and their general satisfaction. 

H3: White students' perceptions of diversity issues are lower than African students’. 

3. METHOD of RESEARCH  

Research Population and Sample: Except for demographic variables, a questionnaire consisting of 26 
statements was used to obtain data. Questionnaires were randomly distributed to foreign students 
studying at a university in Turkey that provides education in English. The original of the scale is in 
English and was applied without translation. Analyses were conducted on 192 questionnaires 
suitable for evaluation.  

a) Demographic Information Form: In this questionnaire that aims at collecting demographic 
information of the participants, there are questions regarding participants' age, gender, educational 
status, marital status, faculty and class they attend, and which countries they come from. 

b) Diversity in Higher Education Scale: This scale was developed by the University of Maryland 
(2013) to determine the diversity perception levels of students from different racial and ethnic 
cultures studying at a university. There are six sub-dimensions in the scale. These: 

1. General Diversity Experiences on Campus: In this sub-dimension consisting of 6 questions, a 5-point 
Likert type rating was used. The answers given to the questions in the questionnaire were evaluated 
with scores ranging from 1 to 5, and were arranged as (1) Strongly Disagree (2) Disagree (3) Partially 
Agree (4) Agree (5) Fully Agree. To increase the reliability of the scale, one question was dropped and 
this dimension was measured with 5 questions. In the reliability analysis for the scale, the Cronbach 
Alpha coefficient was found to be 0.78. The skewness and kurtosis values were found between -1 
and +1, and the distribution was normal.   

2. Your Diversity Experiences on Campus: In this sub-dimension consisting of 8 questions, a 4-point 
Likert type rating was used. The answers given to the questions in the questionnaire were evaluated 
with scores varying from 1 to 4, and were arranged as (1) Little or Not (2) A little (3) Quite (4) 
Substantially. In the reliability analysis for the scale, the Cronbach Alpha coefficient was found to be 
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0.69. The skewness and kurtosis values were found between -1 and +1, and the distribution was 
normal. 

3. Behaviors toward Fair: In this sub-dimension consisting of 5 questions, a 5-point Likert type rating 
was used. The answers given to the questions in the questionnaire were evaluated with scores 
ranging from 1 to 5, and were arranged as (1) Very Unfairly (2) Unfairly (3) Neutral (4) Quite (5) Quite 
Fair. The Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.81 in the reliability analysis for the scale. The 
skewness and kurtosis values were found between -1 and +1, and the distribution was normal. 

4. Ethno centrist Approaches: In this sub-dimension consisting of 4 questions, a 5-point Likert type 
rating was used. The answers given to the questions in the questionnaire were evaluated with scores 
varying from 1 to 5, and were arranged as (1) None (2) A little (3) A little bit (4) Quite (5) Quite a large 
extent. In the reliability analysis for the scale, the Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.76. 
The skewness and kurtosis values were found between -1 and +1, and the distribution was normal. 

5. Racist Atmosphere in the Faculties: In this sub-dimension consisting of 2 questions, a 4-point Likert 
type rating was used. The answers given to the questions in the questionnaire were evaluated with 
scores ranging from 1 to 4, and were arranged as (1) Never (2) Rarely (3) Sometimes (4) Frequently. 
In the reliability analysis for the scale, the Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.63. The 
skewness and kurtosis values were found between -1 and +1, and the distribution was normal. 

6. Racist Atmosphere in the Students: In this sub-dimension consisting of 2 questions, a 4-point Likert 
type rating was used. The answers given to the questions in the questionnaire were evaluated with 
scores ranging from 1 to 4, and were arranged as (1) Never (2) Rarely (3) Sometimes (4) Frequently. 
In the reliability analysis for the scale, the Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.72. The 
skewness and kurtosis values were found between -1 and +1, and the distribution was normal. 

 

c) Demographic Findings 

It was determined that most of the students participating in the study were between the ages of 21-
25 (77.6%). According to the gender variable, it was seen that male students were more (75%) and 
most of the participants were single (95.8%). In terms of ethnic origin, it was found that the majority 
of the students participating in the study were Asian students from Turkic republics (61.5%). Again, it 
was observed that the participants of the study were students studying at the engineering faculty 
(44.3%). Finally, it was determined that the majority of the participants in the study were 
undergraduate students (93.8%).  

Table 2: Demographic Variables (192) 

 Variables Frequency %)   Variables Frequency (%) 

Age  Faculty 

Less than 20   39   (20,3)  Social sciences       77   (40,1) 

21-25 149   (77,6)  Engineering      85   (44,3) 

26+    3   (2,1)  Medicine      28   (14,6) 

Gender  Education 

Male 144   (75,0)  Undergraduate     180   (93,8) 

Female   48   (25,0)  Graduate       12   (6,2) 

Nation   

Africa       68   (35,4)  Marital Status 

Asia     118  (61,5)  Single       184  (95,8) 

Others          3  (2,6)  Married           8   (4,2) 
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Table 3: Descriptive Statistics of Research Variables 

 Minimum Maximum x̄  SS Skewness Kurtosis 

1.General diversity experiences on 
campus 

5,0 25,0 15,5 4,1 -,272 ,011 

2.Your diversity experiences on campus 8,0 32,0 20,2 4,3 -,445 ,387 

3.Behaviors toward fair 5,0 25,0 16,3 4,2 -,275 ,144 

4.Ethno centrist approaches 4,0 20,0 11,2 3,4 ,159 ,370 

5.Racist atmosphere in the faculties 2,0 8,0 4,5 1,7 ,034 -1,042 

6.Racist atmosphere in the students 2,0 8,0 4,6 1,7 ,065 -,819 

 

Table 4: Correlation Analysis Results Regarding Variables 

 Variables 1 2 3 4 5 6 

1 General diversity experiences on campus 1      

2 Your diversity experiences on campus ,32** 1     

3 Behaviors toward fair ,54** ,22** 1    

4 Ethno centrist approaches ,26** ,37** ,31** 1   

5 Racist atmosphere in the faculties ,086 ,29** ,010 ,41** 1  

6 Racist atmosphere in the students ,124 ,36** ,058 ,37** ,69** 1 

      Spearman’s Correlation **p<0,01 

When Table 4 is examined, it is seen that generally the sub-dimensions used in the scale have 
statistically significant relationships with each other. 

Difference analysis results according to some demographic variables are as follows:  

 Male students have a higher perception of your diversity experiences on campus than female 
students (p<0.05, t: -2,54). 

 Female students have more perceptions of general diversity experiences on campus and 
behaviors toward fair than males (p<0.05, t: 2,33; p<0.05, t: 2,0).). 

 African black students have more perceptions of general diversity experiences on campus than 
Asian students who are mostly from Turkic republics (p<0.05, t: 2,24). 

 Asian students, mostly from Turkic republics, have more perceptions of behaviors toward fair 
than African black students (p<0.01, t: 3,33). 

 It was observed that the general diversity experiences on campus scores of the students studying 
in the humanities and social sciences were higher than the students studying at the engineering 
faculty (p <0.01, F: 5,94).  

 

5. CONCLUSION and DISCUSSION 

Today, higher education environments are transforming into a multicultural structure formed by 
students of different races, cultures and backgrounds with the effect of changing demographic 
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structure, globalization and internationalization. Differences can be a source of innovation and 
wealth when managed well and when not managed well, they can cause misunderstandings and 
conflicts and negatively affect the success of education. The aim of this study was to measure the 
perceptions students experience due to their differences in an international educational setting.  

When the results are examined, African students' perceptions of general diversity experiences on 
campus are higher than white students of Asian origin and mostly from Turkic republics. This result is 
similar to the result of the African origin students' perception of difference, which Sedlacek (1987) 
stated. According to Sedhacek, the perception of difference is high among African students who have 
an experience of differences in a period of their lives due to the tradition of dealing with issues 
related to differences. With this result, it is seen that the first assumption put forward in this study 
"African students' perception of difference issues is higher than whites" is supported.   

Additionally, Sedhacek expresses that white students whose educational environments are arranged 
according to their culture have a low perception of difference because they are not interested in the 
issues of difference. As a result of this study, the fact that the perceptions of Asian-origin white 
students regarding differences are lower than those of African-origin students is in line with the 
finding of Sadhacek. This result supports the second assumption put forward "There is a negative 
relationship between white students’ (White, Asian and Latin) perceptions of difference and their 
general satisfaction." 

According to the study, it is an interesting result that Asian students, most of whom come from 
Turkic republics, have higher behaviors toward fair perceptions than African black students. It is a 
natural expectation that Turkish origin students want to see more fair practices and closeness in 
higher education institutions of a country with which they are historically and culturally close. 
However, according to the survey results, it is seen that these students have a high perception of 
difference in fair practice. This result is in parallel with the result of a study that was conducted 
earlier on students coming from Turkic Republics at two different state universities in Turkey and 
related to the topic "some teachers do not act objectively." This result supports the third assumption 
put forward "White students' perception of diversity issues is lower than African students."  

The finding that the general diversity experiences on campus scores of the students studying in the 
humanities and social sciences are higher than the students studying at the engineering faculty and 
their behaviors toward fair scores are higher than the students studying at the engineering and 
medical faculties is a result that requires research. Due to the courses taken in the humanities and 
social sciences, it is more likely that their socio-political and psychological awareness is higher than 
the students studying at engineering and medical faculties and their perceptions of differences and 
fair practice expectations are higher. It can be said that students studying at medical and engineering 
faculties have more lecture-intensive student life compared to social sciences students due to the 
fact that there are more laboratory and application-oriented courses. This intensity probably affects 
their perceptions of differences and their expectations of fair practice. 

Finally, it is a very interesting finding that female students have higher perceptions of general 
diversity experiences on campus and behaviors toward fair compared to males. In fact, it could be 
expected that this result would be the opposite, that is, boys 'perceptions were high in these 
dimensions due to their combative and confrontational characters and girls' perceptions of 
differences were low due to their accommodating and harmonious character. An in-depth study of 
this finding within the scope of (gender) studies may be an interesting subject of research. 

Measuring the perceptions of foreign students about differences in a higher education institution is 
important in terms of showing how suitable the higher education institution is for students with 
different races, cultures and backgrounds. Higher education institutions that want foreign students 
to have more positive perceptions of differences should first develop inclusive policies and methods 
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that accept and respect differences. For this purpose, it should harmonize the aims and objectives of 
education and training for different students with different cultures and backgrounds, develop and 
implement training programs to increase the awareness of faculty members and staff working in 
faculties regarding differences.  
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Özet  

Toplum, karşılıklı olarak birbiriyle ve nihayetinde toplumun kendisiyle ilişki içinde olan birçok alt-
sistemden oluşur. Bu alt sistemlerden biri de hiç kuşkusuz iktisadi işletmelerdir. İçinde pek çok sosyal 
boyut barındıran işletmeleri toplumdan bağımsız ele almak mümkün değildir. İşletmeler, içinde 
bulundukları toplum ile karşılıklı olarak etkileşmekte, ona hizmet etmekte ve toplumun getirileri ile 
yeniden şekillenmektedir. İşletmelerin mal/hizmet sağladıkları toplumun kalkınmışlık düzeyi, o 
işletmenin kazancını belirleyen en önemli parametrelerden biridir. Başta eğitim, sağlık ve çevre 
alanlarında olmak üzere hemen her alanda yapılan çalışmalar vasıtasıyla yukarıya doğru dikey 
toplumsal hareketlilik oluşturma girişimlerinde özel işletmeler önemli bir rol oynamaktadır. Bugün 
artık firmalar, iktisadi kazanç elde ettikleri topluma sosyal fayda sağlaması gereken kuruluşlar olarak 
görülmektedir. Firmalara ilişkin toplumsal beklenti, firmaların üretim ya da hizmet sağlama 
süreçlerinin neden olduğu zararların tamamen ortadan kaldırılmasına ek olarak, geliştirdikleri 
kurumsal sosyal sorumluk projeleri yoluyla da sosyal faydayı maksimize etmektir. İşte bu temel 
mantığa dayanarak özellikle 20. Yüzyılın sonlarından bugüne değin işletmelerin edindikleri kurumsal 
vizyonları, sahip oldukları sosyal sorumluluk anlayışlarının derinliğine göre belirlenmektedir. Bu 
çalışmada, firmaların sosyal sorumluluk çerçevesinde geliştirdikleri rollerinin kurumsal vizyon 
oluşturmalarına etkisi mercek altına alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, Firma vizyonu, Sosyal fayda, İş etiği 

The Role of corporate social responsıbılıty in Developing Corporate Vision 
Abstarct 
Society is composed of a set of sub-systems which are interrelated with each other and the society 
itself. One of the sub-systems is certainly economic corporations. It is almost impossible to take 
corporations, which place a variety of social dimensions in itself, regardless of society. Corporations 
interact with the society in which they take part, contribute to it and is shaped by its returns. The 
level of development of the society in which corporations supply products and services is one of the 
most important parameters of income a corporation gains. By the projects carried out in almost 
every area, where education, health and environment are at the first place, corporations play an 
important role in initiatives to promote the society through a vertical upward mobility. Today 
corporations are seen as institutions which should provide social benefits to the society from which 
they gain income. The expectation towards corporations is not limited to eliminate the harms they 
may cause throughout the production process, but is to maximize the social benefits by projects of 
corporate social responsibility. By drawing upon this ration, especially from the 20th century onwards, 
visions of corporations are determined according to the depth of social responsibility insight they 
have. The effect of the roles of corporations within the frame of social responsibility upon 
constitution of their visions is examined in this study. 

Keywords: Corporate social responsibility, Corporate vision, Social benefit, Business Ethics 
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Bir sistem olarak toplum ile toplumun bir alt sistemi olan ekonomi, karşılıklı etkileşim içindedir. Bu 
etkileşimde aracı rol oynayan öğelerden biri de iktisadi işletmeler olarak firmalardır. Firmaların 
mal/hizmet sağladıkları toplumun kalkınmışlık düzeyi, o işlemenin kazancını belirleyen en önemli 
parametrelerden biridir. Bir işletme, mal/hizmet götürdüğü topluma ne denli yararlı ise ondan elde 
ettiği kazanç da o denli yüksektir. Toplumların ekonomik ve toplumsal kalkınmışlık düzeyleri, çeşitli 
girişimler ve projeler sayesinde yükseltilebilir. Bu girişim ve projeler temel olarak devlet ve özel 
sektör tarafından yürütülür. Küresel bir eğilim olarak devletlerin küçülüp özel sektörün önem 
kazandığı 1980’ler ve sonrasında başta eğitim, sağlık ve çevre alanlarında olmak üzere hemen her 
alanda yapılan çalışmalar vasıtasıyla yukarıya doğru dikey toplumsal hareketlilik oluşturma 
girişimlerinde özel işletmeler önemli bir rol oynamaktadır. Firmaların üstlendikleri bu rol, onların 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarıyla şekillenmekte, öte yandan bu anlayış firmaların kurumsal 
vizyonlarına da katkıda bulunmaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk çok genel tanımıyla bir işletmenin sahip olduğu kaynaklarını zorunlu 
olmadığı halde toplumun yararına hizmet edecek şekilde kullanması olarak tanımlanabilir (Kotler & 
Lee, 2005: 3). Bu tanımdan hareketle bu çalışmada, firmaların sosyal sorumluluk çerçevesinde 
geliştirdikleri rollerinin kurumsal vizyon oluşturmalarına etkisi mercek altına alınacaktır.  

Kurum vizyonu, paket olarak satın alınabilen bir şey değildir; aksine firmalar için kurumsal bir vizyon 
oluşturmak yıllar alan ve istikrar gerektiren uzun bir süreçtir. Bu uzun yolun sonunda başarılı bir 
vizyon edinebilmiş firmaların ortak özelliği, işletmeyi, sadece kar amacı güden bir kuruluş değil, onu 
sosyal bir varlık olarak da tanımalarıdır. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı sistematik olarak ilk kez 1953 yılında Amerikalı iktisatçı 
Howard Bowen tarafından yazılan Social Responsibilities of the Businessman isimli kitapta ortaya 
konmuştur (Engizek & Yaşin, 2016: 72). KSS kavramına ilişkin küresel bir tanımın yapılması, 
toplumların konuya yönelik bakış açılarının çeşitliliği nedeniyle zordur. Ancak kavrama ilişkin bazı 
ortak noktalar genel geçer bir tanımlamaya az da olsa imkân tanımaktadır. Nitekim Habish ve 
meslektaşları (Habish, Jonker, Wegner & Schmidpeter, 2005: vii) ortak bir tanımın günümüzde daha 
fazla kabul görmekte olduğundan bahsetmektedirler. Onlara göre KSS, sürdürülebilir gelişmeye, 
rekabetin pekiştirilmesine, sosyal kohezyon ve çevre korumaya katkıda bulunacak bir işletme 
anlayışını benimsemektir. Böylece KSS, hayırseverlik ya da etik anlayışından daha fazlasını ifade 
etmektedir. 

Tarihsel süreç içerisinde işletmeler, sadece kar amacı güden birer kuruluş olmaktan sosyal birer varlık 
olmaya doğru evrilmişlerdir. Günümüzde işletmelerin ilişki içerisinde oldukları toplumsal gruplara 
yani paydaşlarına karşı sorumlulukları da vardır. Bu toplumsal gruplar; çalışanlar, müşteriler, 
tedarikçiler, yerel halk, bankalar, sigortacılar; ve genel olarak toplumun hemen tüm kesimlerinden 
oluşabilmektedir. İşletmelerin bu toplumsal gruplara karşı etik ve ahlaki davranma sorumluluğu, en 
temel sosyal sorumluluktur. Bu, sorumlu işletmecilik anlayışının birincil koşuludur. İş yapılan bu 
toplumsal gruplar nezdinde iyi bir imaj yaratmak, işletmelerin ekonomik başarılarını sürdürmelerini 
ve rekabet avantajı kazanmalarını sağlar. Sosyal sorumluluk, işletmelerin ekonomik işlevlerinin yanı 
sıra sosyal alanda da başlıca iki işlevi yerine getirmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Bunlardan biri, 
toplumsal refah düzeyinin korunması, diğeri de bu düzeyin yükseltilmesidir (Özüpek, 2013: 20-21). 
Birinci işlev, işletmelerin beraberinde getirdiği sosyal zararı ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere 
işaret ederken, ikinci işlev işletmelerin sosyal faydayı arttıracak ya da yeni faydalar sağlayacak şekilde 
örgütlenmesi anlamına gelmektedir. 

Sosyal sorumluğun kapsamı, küresel gereksinimler tarafından belirlendiği gibi işletmenin içinde 
bulunduğu toplumun değer ve normları ya da toplumsal ihtiyaçları tarafından da belirlenebilir. 
Örneğin, çevreye yönelik sosyal sorumluluk projeleri belli bir ülkenin değil, ancak çok daha büyük bir 
alan olarak bütün dünyanın talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda ortaya konmaktadır. Küresel 
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ısınmanın etkilerini azaltmaya yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projeleri yürütüldüğü lokasyon 
bakımından yerel olsa da hedeflediği sonuçlar itibariyle küresel bir proje olarak değerlendirilebilir. 
Öte yandan ülkemizde, özellikle 2000’lerden sonra sayıca artan kız çocuklarının eğitimine yönelik 
yapılan kampanyalar7, toplumumuzda eğitimde fırsat eşitliği konusuna odaklanmaktadır.  

Bununla birlikte işletmelerin yürüteceği sosyal sorumluluk projeleri işletmelerin kendi yetkinlikleri 
tarafından belirlenir. Her işletmenin sosyal sorumluluğa ilişkin kapasitesi farklıdır; örneğin bir KOBİ 
büyük çapta kaynak mobilitesi gerektirecek bir projenin yürütücülüğünü yapamaz.  İşletmelerin sahip 
olduğu sosyal sorumluluk anlayışının kapsam ve sınırlarını belirlemede kullanılan kriterleri Steiner ve 
Steiner (1994’den aktaran Özüpek, 2013: 22-23), şu şekilde sıralamaktadır:  

 “Bütün işletmeler için bir tek evrensel formül yoktur. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin 
ötesindeki alanlarda her işletme, ne yapacağına veya yapamayacağına karar vermelidir. 

 İşletme daha güçlü bir kar güdüsüne sahip bir ekonomik kurum olarak düşünülmelidir. İşletme, 
finansal teşvikler olmaksızın toplumun ekonomik olmayan hedeflerini karşılamaya alışkın değildir. Bir 
işletme uzun vadede kar elde etmezse, topluma karşı herhangi bir sorumluluğunu 
gerçekleştirebilmesine imkân yoktur. 

 İşletme uzun vadeli görüş beklentisi içinde olmalı ve geçici olarak net karı azaltabilen sosyal 
yönden sorumlu olduğu eylemleri uzun vadeli işletme çıkarlarıyla tutarlı bir şekilde yerine 
getirmelidir. 

 Bir işletme sosyal gücüyle orantılı olarak sosyal sorumluluklara sahiptir. Bu ilişki ‘Sosyal 
Sorumluluğun Demir Kanunu’ olarak adlandırılır. 

 Sosyal sorumluluk işletmelerin özelliklerine göre farklılık gösterir. İşletmeler, hacim, ürünler, 
rekabetçi stratejiler, üretim süreçleri, pazarlama yöntemleri ve yöneticilerin değerleri ve 
düşünceleriyle ilişkili olarak farklılık göstermektedir.  

 Bireysel olarak bir işletme sadece en iyi şekilde yönetebileceği sosyal sorumlulukları seçmelidir”. 

Carroll (1991) kurumsal sosyal sorumluluğu dört parçalı bir model olarak kavramsallaştırmakta ve 
firmaların sosyal sorumluluğa ilişkin yükümlülüklerini bir hiyerarşi içerisinde konumlandırmaktadır. 
Buna göre piramidin en altında, ekonomik sorumluluklar yer almaktadır; bu, diğer sorumluk 
biçimlerine bir temel sağlamaktadır. Ekonomik sorumluluklarla işaret edilen, kar sağlamaya ilişkin 
temel bir ekonomik hedeftir. Piramidin ikinci basamağı, yasal sorumluluklardan oluşur. Kurum, 
toplumun doğru ve yanlış kodlamaları anlamına gelen yasalara uymak, oyunu kurallarına göre 
oynamak zorundadır. Üçüncü basamak, etik sorumluklara gönderme yapmaktadır. Buna göre kurum, 
etik davranmak, yani doğru ve adil olanı hayata geçirmek, öte yandan topluma zarar vermekten 
kaçınmak zorundadır. Ekonomik, yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmiş bir kurumdan 
beklenen ise, yardımsever olmasıdır. İyi bir kurumsal yurttaş olmak, toplumsal kaynaklara katkıda 
bulunmak ve yaşam kalitesini arttırmakla mümkün olmaktadır. 

“Günümüzde bir işletmenin başarısı sadece kazancı maksimize etmekle değil, bu kazancı toplumsal 
hedeflere yöneltip toplumun değer ölçülerine uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini 
sürdürmesiyle artan oranda bağıntılı hale gelmiştir. Bugün ekonomi giderek sosyalleşmekte, sosyal 
sorumluluk eğilimleri taşımakta ve hatta işletmeler bu eğilimleri stratejik plan ve programlar 
çerçevesinde değerlendirmektedirler” (Özüpek, 2013: 36-37).  

 

                                                           
7
 Türkiye Ekonomi Bankası –TEB’in Eğitimli Kızları,  Doğan Holding–Baba Beni Okula Gönder, Turkcell– 

Kardelenler bu kampanyaların bazılarıdır. 
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Şekil 1 – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: Carroll, A B., 1991, s. 42 

Çağdaş iş dünyası içerisinde işletmeler için varlık göstermenin oldukça önemli, hatta vazgeçilmez bir 
öğesi haline gelmiş olan sosyal sorumluluk, işletmelerin ve toplumların kapasitelerinden bağımsız 
olarak birtakım standartları gerektirmektedir. İşletmelerin başarılı bir biçimde varlık göstermelerinin 
temel koşuları olarak görülebilecek olan bu standartlar çeşitli sözleşmelerce belirlenmiştir. Bu 
sözleşmelerden bazıları şunlardır (Özüpek, 2013: 89-94). 

 Caux Yuvarlak Masa Prensipleri 

 Keidanren İyi Şirket Davranışları Sözleşmesi 

 SA 8000 Standartları 

 Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi 

Yukarıda kısaca ele alınan sözleşmeler işletmeler için bağlayıcı bir takım standartları ortaya 
koymaktadır. İşletmeler, bu standartlara erişme yoluyla küresel pazarda sürdürülebilir bir konum elde 
etmeyi hedeflerler. Özetle, sosyal sorumluluk iş dünyasında paylaşılan etik değerlerin gerektirdiği 
biçimde davranmak kadar işletmelerin kazanç elde ettikleri topluma sosyal fayda sağlama 
sorumluluğunu da kapsayan iki boyutlu bir kavramdır.  

“Kurum vizyonu, kurumun amacını ve kurumun hedeflerini kendi çalışanlarına ve tüm kamuoyuna 
anlatacak olan somut, tasvirkâr bir düşüncedir” (Kaya, 2006: 30). Kurum vizyonu, işletmenin üretim 
ve hizmet faaliyetlerindeki hedeflerin yanı sıra sosyal hedefleri de içeren çok daha kapsayıcı bir 
hedefler toplamının betimlenmesi, kurumun nasıl algılandığıdır.  

Sorumlu işletmecilik anlayışını özümseyebilmiş, sosyal sorumluluğu kurum vizyonuna dahil etmiş olan 
işletmeler, bireyi ön plana çıkaran günümüz piyasa koşullarında rekabet avantajını yakalamış olan 
işletmelerdir. Zira gelişmiş ekonomilerde firmaların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de 
markalar arasındaki farkların giderek azalmaya başladığı bir pazara doğru gidiş olmasıdır. Yerel 
kültürlerin endüstrileştiği (Adorno, 2020) küresel dünyada McDonaldlaşma (Ritzer, 1993) kaçınılmaz 
olmakta ve bu iki süreç bir arada işleyerek markaların özgünlüğünü silebilmektedir.  

Modern değerlerin egemen olduğu çağımızda mal ve hizmetleri tüketenlerin bilinç ve farkındalık 
düzeyleri, üreticileri giderek daha fazla duyarlı olmaya zorlamaktadır. Nitekim 1990 yılında yapılan bir 
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araştırmaya göre tüketicilerin %40’ının sosyal anlamda sorumlu davranmayan kurumları 
cezalandırdıkları ve %25’inin ise sosyal anlamda sorumlu olduğunu düşündükleri kurumların 
ürünlerinden satın alarak onları “ödüllendirmek” istediklerini ortaya koymuştur (Aydede, 2007: 23).  
İşletmelerin üzerlerinde hissettikleri bu baskı, onların sadece neden oldukları zararları telafi etmeye 
zorlamakla kalmaz, aynı zamanda birtakım sosyal faydalar sağlamaya teşvik eder. İşletmelerin ilişki 
içerisinde olduğu tüketiciler ya da çalışanlar gibi toplumsal gruplar tarafından algılanan kurum 
vizyonu, bu grupların o işletmeye yönelik tutum ve davranışlarını da belirler. Örneğin, herhangi bir 
tüketici mal ya da hizmet talep ettiği bir işletmenin vizyonunun örneğin çevre gibi duyarlılık 
gerektiren bir konuda yetersiz kaldığını hissederse o işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti satın 
almaktan vazgeçebilir. Öte yandan toplumsal duyarlılığa sahip olduğuna inanılan kuruluşların, bu 
sayede tüm paydaşları gözünde oluşan iyi imajdan ötürü büyük faydalar sağlamakta olduğu fikri 
literatürde yaygın yer bulmuştur (Özüpek, 2013; Vogel, 2005; Hennigfeld, Pohl & Tolhurst, 2006; 
Hawkins, 2006; Kotler & Lee, 2005).  

Günümüzde tüm modern dünyada yükselen bir trend olan KSS, küreselleşme ile birlikte Türkiye’de de 
önemli bir konum işgal etmeye başlamıştır. İktisadi yönetim anlayışına insani bir boyut ekleyen bu 
anlayışın etkinliği yıldan yıla artmaktadır.  

Firmalar, sahip oldukları Kurumsal Sosyal Sorumluk vizyonları yoluyla toplum nezdinde itibarlarını 
yükseltirler.  Dolayısıyla firmalar, varlık gösterdikleri topluma hangi yönde fayda sağlamaları 
gerektiğini doğru bir biçimde analiz etmek zorundadırlar, çünkü ancak bu sayede doğru projeler 
üretebilirler. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin araştırma evrenini oluşturduğu ve şirketlerin birden 
fazla seçenek beyan edebildikleri araştırmasında Yılmaz Sert (2012) örnekleme giren 132 şirketin 
yoğunlaştıkları sosyal sorumluluk proje alanları içinde “Eğitim” alanının ilk sırada, “Doğa ve Çevre” 
alanının ikinci sırayı, “Sağlık” alanının ise üçüncü sırayı aldığını bulgulamıştır. Nitekim benzer 
araştırmalar da benzer bir sıralamayı doğrular niteliktedir (bkz. UNDP, 2008 CSR Turkey Baseline 
Report, 2008;  2010, Capital Gfk Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2018 Raporu). 

Şekil 2- Özel Sektör Kurumlarının Sosyal Sorunlar Konusunda Sorumluluğu Var mıdır? Sorusuna 
Verilen Yanıtların Dağılımı 

 

Kaynak: Capital Gfk Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2018 Raporu’ndaki verilere dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Firmaları, KSS yoluyla vizyon geliştirmeye iten en önemli etken başta tüketiciler olmak üzere diğer 
bütün paydaşların firmalar üzerine uyguladıkları baskıdır. Dolayısıyla Türkiye’de yatırım yapan ulusal 
ya da çok uluslu firmaları sosyal olarak daha fazla sorumlu kılacak olan şey ancak toplumsal tabandan 
gelen böylesi bir baskıdır.  Özel sektörün sosyal sorunların çözümü konusundaki sorumluluğu, Capital 
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Gfk Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2018 Raporu’na göre son bir yıl içinde %57’den %71’e çıkarak önemli 
ölçüde artmıştır (bkz. Şekil 2). Bu istatistik, sosyal sorumluluk konusunda toplumun özel sektörden 
beklentisini ve beklentisinin ne denli hızlı bir biçimde arttığını gözler önüne sermektedir. 

Sonuç olarak, işletmecilikte sosyal boyutun ön plana çıktığı günümüzde, firmaların KSS anlayışına 
sahip olmaları başta tüketiciler olmak üzere paydaşlar tarafından talep edilmektedir. Yalnızca karlılığı 
hedefleyerek değil, ahlaki ve etik olmayı da ilke edinme ve toplumdan aldığını topluma geri verme 
temelleri üzerine kurulu olan sorumlu işletmecilik anlayışı aynı zamanda firmaların çağdaş dünyanın 
değerlerini paylaşan bir kurum vizyonu edinmelerine de olanak sağlamaktadır. Sosyal olarak sorumlu 
olmak demek, firmaların yasal sorumluluklarının ötesinde toplumsal sorumluluklar alanına ayak 
basması; çevresini kuşatan insani dünyayı tanıması demektir. 

KSS, Global Reporting Initiative gibi dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik raporlama platformlarına 
rapor sunmak, etik kodları paylaşmak, tedarikten tüketiciye kadar olan tüm iş süreçlerinde sosyal 
sorumluluk bilincinde olmak, iş ahlakı ve iş etiği gibi kavramlara yatırım yapmak gibi bir dizi 
yükümlülüğü de beraberinde getiren ve somut olarak ölçülebilen kurumsal bir anlayış biçimidir. Odak 
noktası yalnızca karlılık olmayan günümüz çağdaş işletmecilik anlayışında KSS kavramına da yer veren 
bir kurum vizyonu artık bir iyi niyet göstergesinin ötesinde başta paydaşlar olmak üzere tüm toplum 
tarafından talep edilen bir zorunluluk halini almıştır.  
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Özet 

Soğuk Savaş sonrasında yaşanan küreselleşme ile birlikte, gerek ekonomik alanda gerekse yönetim 
alanında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişimlerin bir sonucu olarak yönetim alanında klasik 
yönetim anlayışında daha geniş tabanlı ve çok aktörlü karar alma mekanizmalarına sahip olan 
yönetişim modeline geçilmiştir. Yönetişim kavramının temelinde farklı çıkar gruplarının bir paydada 
buluşturulması ve geniş tabanlı karar alma süreçlerinin yanında demokratik olması gereklilikleri ön 
plana çıkmaktadır. Tüm faaliyetler yapılırken minimum devlet ilkesine önem verilmektedir. 
Çalışmamızda yönetişim kavramının çerçevesi, yönetişim kavramında olması gereken ilkeler, 
yönetişimin aktörleri ve yönetişim kavramına getirilen eleştiriler detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca 
yönetim kavramından yönetişime geçişi nasıl olması gerektiği ve neleri kapsadığı ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Vatandaş, Devlet, STK, Özel Sektör. 

Abstrath: With the globalization after the Cold War, radical changes have been experienced both in 
the economic and administrative fields. As a result of these changes, the governance model, which 
has wider-based and multi-actor decision-making mechanisms in the classical management approach 
in the field of management, has been adopted. On the basis of the concept of governance, the 
necessity of bringing different interest groups together in a denominator and being democratic as 
well as broad-based decision-making processes come to the fore. The principle of minimum 
government is taken into consideration in all activities. In this study, the framework of the concept of 
governance, the principles that should be in the concept of governance, the actors of governance 
and the criticisms brought to the concept of governance are examined in detail. In addition, the 
transition from the concept of management to governance and how it should be expressed are 
covered. 

Keywords: Governance, Citizen, State, NGO, Private Sector. 

1) Kavramsal Çerçeve 

Yönetişim kavramı, akademik yazında son çeyrek yüzyılı kapsayan bir süreçte etkili olmuştur. Küresel 
anlamda yönetişim kavramının temelleri, soğuk savaştan sonra yaşanan ekonomik gelişmelerin ve 
rekabetçi baskıların sonunda ortaya atılmıştır. Buradaki amaç ağırlıklı olarak ürünlerin girdi 
fiyatlarını azaltmak ve kurumların daha verimli hale gelerek kar maksimizasyonun sağlanması olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Asıl olarak tartışılmaya başlanması ise, 1990’lı yılları ve günümüzü kapsayan 
yönetişim kavramı hakkında bazı tanımlamalar mevcuttur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
bu konudaki tanımına bakacak olursak “Yönetişim kavramı, bir ülkede hali hazırda yer alan 
ekonomik, idari ve siyasi otoritenin her düzeydeki iş ve eylemlerini yürütebilmesi anlamına 
gelmektedir. İyi yönetişim, toplumsal grupların ve vatandaşları çıkarlarını korumak ve sahip olduğu 
hakları koruma mekanizmasına sahip olması anlamına gelmektedir” (UNDP, 1997, Discussion Paper, 
2-5). 

TODAİE’nin tanımlamasında ise “Bir toplumsal politik sistemde yer alan bütün aktörlerin ortak 
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çabası sonucunda elde edilen düzen veya yapı” şeklinde ifade edilmektedir (Bozkurt vd., 1998:274). 

Yönetişim kavramı bir bütün halinde ifade edilecek olursa; yönetimin piyasa ve toplum karşısında 
değişen konumlanması ile beraber, ifade edilen durumu anlamaya dönük bir araç olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. Devlet piyasa ve toplum özelinde çatışan çıkarları, farklı ağsal 
yapılarla kontrol eden süreç olarak ifade edilebilir. Ancak bunu yaparken otoritenin nasıl 
uygulandığını gösteren gelenek ve kurumlarda bir kenara bırakılmamalıdır (Bozkuş,2009:39- 41). 

Tanımlarda ifade edildiği üzere, yönetişim kavramı tek başına bir model değil, mevcutta yer alan 
yönetim kavramının içinde barındırdığı bazı yapı taşlarını ön plana çıkararak, sorunlara nasıl 
yaklaşılması gerektiğini kendi değerleri çerçevesinde ifade etme biçimidir. İfade ederken kullanılan 
yolların kavşak noktası ise, devlet, vatandaş, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektör olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Bozkuş,2009:41). 

Bir diğer biçimde ifade edecek olunursa; çatışma durumunda olan ya da tam anlamıyla çatışma 
olmadan farklılık içeren menfaatlerin uyumlaştırılması, çatışma ya da uyumsuzluk barındıran 
menfaatlerde iş birliği sağlanması eylemlerinin sürecidir. Bireyler ve kurumlar arasında uyum 
sağlanması ya da bu uyumun kendi çıkarları için olduğunun kabul ettirilmesini de kapsayan 
düzenlemelerdir (Güler,2003:105). 

Küreselleşmenin getirdiği yeniliklerden birisi de, örgüt, toplum ve devletin yapısında meydana gelen 
değişikliklerdir. Bunun doğal sonucu olarak yönetim anlayışı da bir takım değişimlere uğramıştır. 
Küresel faktörler, ekonomik yapıyı, sermayenin serbestçe dolaşabileceği bir modele doğru 
evrilmesini sağlarken, devlete de pozitif anlamda piyasaya işlerlik kazandırma görevini de vermiştir. 
Kamu elinde görülen iktisadi faaliyetlerin özelleşmesi sağlanmış, minimal devlet ilkesi gereği devlete 
etkin denetim sorumluluğu yüklenmiştir. Üretim araçlarının özel sektöre devri konusunda ise 
tarafsız ve şeffaf bir eylem sonucunda yapılması gerekliliği ortaya atılmıştır. Regülasyon ile ülkeye 
girdi sağlayacak olan yatırımcıya yasal ve idari mekanizmaların düzenlenmesi ile uygun ortam 
oluşturulmuş, deregülasyon ile de minimal devlete doğru geçiş sağlanmıştır (Acar,2017:47). 

Toplumsal yapıda ise bireyselleşme önem kazanmış, ulus devlet anlayışı güç kaybetmeye başlamış, 
bunun doğal getirisi olan yerelleşme ile birlikte, merkezi yetkilerin yerel otoritelere devri ön plana 
çıkmıştır (Acar,2017:48). 

En temel anlamıyla yönetişim, toplumda yer alan bütün aktörlerin gayretleri sonucunda ortaya 
sonuç çıkarma çabasıdır. (Bozkurt vd., 1998:274). Toplumda yer alan bütün aktörler, yönetişim de 
birer paydaş olarak değerlendirilmekte, toplumda yer alan siyasi, ekonomik ve toplumsal 
paydaşların birbirini etkilemesi sonucunda ortaya çıkan faaliyetler bütünüdür (Tekeli, 1996:52-53). 

Yönetim kavramı ile yönetişim kavramı arasında bazı benzerlikler olsa da, hiyerarşik yapının çok net 
görüldüğü, bürokratik yapıya dayalı yönetim anlayışında hükümet etmek temeli yatarken, bir diğer 
kavramımız olan yönetişimde ise bürokratların yanında toplumsal ve ekonomik aktörlerinde yer 
aldığını söylemek mümkündür. İfade edildiği üzere, yönetişim kavramında tüm aktörlerin söz sahibi 
olduğu ve bu aktörlerin birbirini etkilediği yapıyı görmek mümkündür (Yüksel,2000:145). Bu yapıya 
literatürde “heterarşik yapı” adı verilmektedir. 

2) Yönetimden Yönetişime Geçiş 

Yeni kamu yönetişimi anlayışının en önemli parametrelerinden birisi de yönetişimdir. Yönetişim 
kavramı, kamu yönetimindeki karar alma süreçlerinin nasıl ve ne şekilde işlemesi gerektiği hakkında 
bakış açısı sunmaktadır. Bu kavramın ortaya çıkmasında şüphesiz küreselleşme yatmaktadır. 
Günümüzde tüm dünyayı hâkimiyeti altına alan küreselleşme kavramı, teknolojik gelişmenin 
yanında, tüm alanda çok unsurlu dönüşüm ve değişime de neden olmuştur ve olmaktadır. 
Toplumsal açıdan bakıldığında, sanayi toplumundan bilgi topluma evrim, ekonomik anlamda fordist 
yapıdan esnek üretim modeline, ulus devletten de küreselleşmiş bir dünya modeline, modernist 
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dünya görüşünden post- modernist dünya görüşüne doğru evrim devam etmektedir 
(Tekeli,1996:49). 

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik alanlarda yaşanan bu değişim ile devlet ve vatandaş 
arasındaki etkileşimde farklı bir boyuta taşınmıştır. Government (Yönetim) kavramının yerini 
Governance (Yönetişim) kavramı almıştır. Yeni dünya düzeninin en önemli yapı taşı mahiyetinde olan 
bu kavram, üst yönetimi etkilediğinden diğer bütün değişimlerin vazgeçilmez unsuru olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bu temeller doğrultusunda, merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru bir takım yapısal 
değişikler ortaya çıkmaktadır. Kamu yönetiminde yerelliğin artması ile beraber, yönetimde etkinlik, 
etkililik, saydamlık, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve verimlilik kavramları da tartışılmaya başlanmıştır. 
Bu kavramlar 21. Yüzyılın yönetim alanına kazandırdığı bir takım ilkeler olarak göze çarpmaktadır. 
Böylelikle yönetimde yeniden yapılanma ihtiyacı hâsıl olmuş ve bir takım reform ve inkılaplar 
yapılmasına ortam hazırlamıştır. 

Küreselleşme kavramı yukarıda da bahsedildiği üzere, yönetim ve yönetimin karar alma sürecini 
hem yapı hem de uygulama yönünden etkilemektedir. Yönetim kavramının eski anlamına bakılacak 
olursa; belirli bir hiyerarşik yapı içerisinde, daha önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için 
iş bölümü içerisinde ve merkezden alınan kararlarla şekillenir. Ancak yeni kavram olarak yönetişim, 
merkezi olmaktan çok adem-i merkeziyete, hiyerarşik ve dikey örgütlenme modelinden çok yatay ve 
esnek bir örgütlenme modeline, merkezde yer alan inisiyatiflerin yerellerle paylaşılmasına yer 
vermektedir. Bunun yanında insan haklarına dayalı performans ölçütleri de yönetişim kavramında 
önemli yer tutar ve iletişimsel rasyonelliğe önem verir (Tekeli,1996:51). 

Yönetişim kavramının hayata geçmesi için şu beş özelliği taşıması gerekmektedir (Yıldırım, 2004:204-
205); 

 Sorumlu ve temsili hükümet biçimi, 

 Örgütlenme ve ifade özgürlüğünü içinde barındıran güçlü bir sivil toplum, 

 Personel ve faaliyette bulunduğu teşkilatın amaçlarını ortak paydada buluşturan ve kendi 
aralarındaki farklılıkları uyumlu hale getirerek fırsata çeviren iyi kuruluşlar, 

 Tarafsız, sürekli ve etkili bir yasal sistemle beraber  hukukun üstünlüğünün benimsenmesi, 

 İster kamuda ister özel sektörde yüksek düzeyde hesap verilebilirlik ve şeffaflık olarak 
ifade etmek mümkündür. 

3) Yönetişimin İlkeleri 

Yönetişim kavramından bahsedilmek için bazı koşulların yönetim alanında var olması gerekmektedir. 
Bu koşulları genel anlamda yönetişimin ilkeleri olarak adlandırabiliriz. 

3.1) Seçilmiş Aktörlerin Rollerindeki Değişim 

Yönetişim kavramının yapısı gereği, seçilmiş aktörlere daha az yer verilir. Bunun sebebi ise yetki ve 
sorumluluk paylaşımının yüksek olmasıdır. Asıl önemli olan karşılıklı etkileşim ile beraber kamu ve 
özel kaynaklarının yerinde tahsisidir. Seçilmişlerin hedef belirmede söz sahibi olduğu klasik yönetim 
anlayışı değişmiş, bunun yerine seçilmişlerin ve diğer tüm aktörlerin söz sahibi olduğu konsensüs ile 
birlikte karar verilmesi metoduna geçilmiştir (Acar,2017, 49-50). 

 

3.2) Siyasi, Toplumsal ve İktisadi Önceliklere Yer Verilmesi 

Bu ilke beraber, yönetim anlayışının siyasi yönünde katılımcılık, toplumsal yönünde hesap 
verilebilirlik, iktisadi yönünde ise saydamlık ön plana çıkmaktadır. Bu ilkeler sadece ön plana 
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çıkmakla kalmayıp, daha da güçlü olması yönünde de çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Bu ilkelerin varlığı doğal olarak bir uzlaşma ortamını beraberinde getirmektedir. Yönetişim ile 
birlikte bu sorumluluklar bir süreç haline gelmekte, tüketici teorisi, tüketici tercihi gibi kavramlar 
daha ön plana çıkarak değer kazanmaktadır. Siyasi kararlara katılım yoluyla belirlenen kamu 
hizmetleri, yönetişim ile birlikte piyasa taleplerine uygun olarak şekillenmektedir. Kişisel olarak 
fayda maksimizasyonu sağlanırken, toplumsal fayda da dolaylı olarak en yüksek seviyeye 
çıkmaktadır. Vatandaşların müşteri gibi algılanmasını sağlayan yönetişimle beraber, vatandaşların 
temsilcileri dışında da kararlara etki etmesi beklenmektedir. Burada devlete düşen görev ise, siyasi, 
toplumsal ve iktisadi aktörleri bir araya getirerek konsensüs oluşturmaktır. Devlet elinde tuttuğu 
yönetme gücünü, belirli oranda diğer aktörlerle paylaşarak aslında sorumluluklarını da paylaşmış 
olmaktadır. Bu durum herhangi bir olumsuzlukta devleti ilk hesap verecek olan olma durumundan 
kurtarmamaktadır (Acar,2017:49). 

 

3.3) Katılımcılık 

Devletler politika belirleme süreçlerinde yetki devrine giderek, sivil toplum örgütlerine de yetki ve 
aktif olarak denetleme görevi verilmektedir. Kamu yönetiminin tüm süreçlerin STK’lar da dâhil 
edilerek daha geniş tabanlı kararlar alınmaya çalışılmaktadır. Bunun nedeni ise merkezden alınan 
kararların geniş kitleye hitap edememesi, yerellikten uzak olması ve alınan kararların katı 
olmasından ötürü yapısal sıkıntılara neden olmaktadır (Habitat II, 1999:1). 

Katılımcılık kavramında, yönetişimin hayata geçirilmesi sürecinde diğer aktörlere yetki devri ve 
katılım sağlanması düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Yönetişim ile birlikte o ülkenin vatandaşları ve 
ülkedeki diğer gruplar, istek ve arzularını merkezi yönetim ve yerel yönetimlere aktarırken sıkıntı 
çekmemektedir. Bunun nedeni ise istek ve arzularını yönetimlere aktarmak için hukuki haklara ve 
yapısal düzenlemelerin, yönetişim kavramında var olmasıdır. Ancak unutulmaması gereken nokta 
ise, vatandaşların bu hakları kullanırken kendi sorumluluklarını da yerine getirmesi gerekliliğidir. 
Hakların kullanılması ve bunun yanında sorumlulukların da yerine getirilmesiyle çok olan farklılıklar 
en aza inmekte, süreç daha rahat ve sorunsuz işlemektedir (Habitat II, 1999:1). 

Yönetişim kavramının yapısı gereği STK’lar önemli işlevlere sahiptir. Bunun nedeni ise toplumsal 
amaçların belirlenmesi ve bunun uygulamaya konulmasında aktif olarak rol almalarıdır. Bu yüzden 
devletler, STK’lara daha önem vererek, klasik yönetim anlayışından vazgeçmeli, daha özgürlükçü ve 
katılımcılığın yüksek olduğu yapıya geçmelidir (Şaylan,2000:20). 

Aslında katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesi için, kamu yönetiminin kendini sınırlaması, yetki 
paylaşımına gitmesi gerekmektedir. 

3.4) Şeffaflık 

 

Kamu yönetimden şeffaf politikanın var olması oldukça önemlidir. Politikaların belirlenmesinin 
yanında, politikalarla birlikte prosedürlerin oluşturulması, bu prosedürlerin işler olması ve uygulama 
sonucunda çıkan verilerin denetime tabi tutulabilmesi gerekmektedir. Yönetişim kavramında öne 
çıkan şeffaflık ilkesi, suiistimalleri önlemek ve toplum çıkarları için olmazsa olmaz ilkelerin başında 
gelmektedir. Bu mekanizma ile birlikte, kurumsal işleyişlerin denetimi ve vatandaş nezdinde 
kabullenme artmaktadır. 

Yönetişimdeki diğer özellikler olan hesap verilebilirlik, politika yapımında geniş tabanlı karar alam 
süreci ve yolsuzluğun önüne geçilmesi şartları da şeffaflık ilkesi ile beraber işlerlik kazanmaktadır. 
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3.5) Bürokratik Denetim Fonksiyonlarının Varlığı 

Yönetişimde ön plana çıkan bürokratik denetim fonksiyonlarının varlığı ve siyasal sorumluluk ilkesi, 
demokrasi ile ilintili olarak, sorunların ortaya çıkmasında bu sorunun çözümünde göz önünde 
tutulması gereken iki kuraldır. Belirli bir örgütte karar alıcı mekanizmalarında kendi yönetişimini 
oluşturması gerekmektedir. Örgütlerden, politikacıların amaç ve hedeflerine dönük değil, örgüt 
çıkarına hareket etmesi ve bu hareket sırasında ise faaliyetlerinin tamamında yönetişimin hâkim 
olması beklenir (Acar,2017:51). 

Zamanla hantallaşan ve verimliliği kaybeden personel sisteminin değişmesi gerekliliği de gün 
geçtikçe ön plana çıkmaktadır. Bu durum devletlerin yönetişime kavramına geçmesi ile birlikte taktik 
ve stratejilerinde meydana gelen gelişmeleri karşılayamayan personel sisteminin bir sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Kettle,2000:480). 

Bu değişimin önündeki engel ise zamanın ve gelişen teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu 
değişimlere kamu yönetimi düzeninin geç uyum sağlaması yahut hiç uyum sağlayamamasıdır. Kamu 
yönetimi alanındaki reformlarla beraber yönetişim kavramının hayata geçirilmesi, bürokratik yapının 
demokratik yapı içinde yeniliğe doğru evrilmesi gerekmektedir. 

 

3.6) Demokratik Sorumluluk İlkesi 

Yönetişim kavramının en önemli sorunsalı olarak karşımıza çıkan bu ifade, katılımcılık üzerine kurulu 
yönetim anlayışında, yetki ve sorumluluk dağıtımında demokratik sorumluluğun kimde olacağı 
karmaşıklığıdır. Bunun nedeni ise yönetişim kavramının, klasik yönetişim anlayışına göre daha 
karmaşık yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Burada demokratik sorumlulukta bireyselleşmenin 
artmasıyla birlikte hesap verebilme ve saydamlık ilkelerinin de dolaylı olarak etkilendiği 
görülmektedir. 

Yönetme erkini elinde tutan yetkililer, diğer politika dışı aktörlerle bir araya gelerek, katılımcılık, 
demokratik sorumluluk, saydamlık, yerellik ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde geniş tabanlı 
yönetişim anlayışına geçmeye çalışmaktadır (Tekeli,1996:51). 

Yönetişim kavramı ile beraber, tüm aktörlerin yönetimde etki ve yetkiye sahip olması ve demokratik 
kültürün gelişmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokratik sorumluluk ile 
beraber, karar alma süreçlerine katılan tüm kesimlerin, ortaya çıkan her sonuçtan belirli oranda 
sorumlu olması sağlanmalıdır (Acar,2017:52). 

 

3.7) Liderlik Vasfını Barındıran Yönetici Anlayışı 

Yönetim esnasında taraflar arasında ortaya çıkabilecek olan gerilim yahut çatışmalar, liderlik vasfına 
sahip yöneticiler tarafından tarafların hak ve sorumluluklarını da gözeterek işbirliği ve iletişimle 
çözülmesi gerekir. Vatandaşların çıkarının, koruyucusu, kollayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olan 
yöneticilerin, yöneticisi olduğu kurumun da kurumsal performansından sorumlu olduğu 
unutulmamalıdır. Yöneticilerden bu performansı da en üst seviyede tutarak iş ve eylem yapması 
beklenir. Yönetimin imajının korunması noktasında ise, bir liderden beklenen, insan haklarına saygılı, 
hukuka uygun yönetim anlayışını benimseyen, kamuoyuna olumsuz etki aktarımının önüne geçmeyi 
hedef edinmiş bir yönetici olmasıdır. Tüm bunlara ek olarak bir yönetici, vatandaşlara karşı 
demokratik ortam sunma, ilgili konuda halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sorumluluğunu da 
kendisinde hissetmesi gerekir (Acar,2017:52). 

Yönetim erkini elinde tutan yöneticiden beklenen diğer özellikler ise, yetkili olduğu kadar sorumlu 
olduğunun da bilincinde olmasıdır. Vatandaş çıkarını maksimize etmeyi hedef edinmiş bir yönetici, 
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aynı zamanda demokratik süreç içinde hesap vermeyi ve yönlendirilebilmeyi de kabul etmelidir. 

4) Yönetişimin Aktörleri 

Yönetişimde benzerliklerden daha çok farklılıklar ön plana çıkmakta ve bu farklılıkların yönetimi 
önem kazanmaktadır. Bunun sebebi ise modern toplumların gittikçe karmaşık hal alması ve bu 
toplumda yaşayan insanların da her farklılığa saygı göstererek bir arada yaşama isteğidir. Bu 
aşamada ise artık modern toplumunda ilerisine giderek modern sonrası toplumda işlerlik kazanan 
örgütlü sivil toplumun gerçekçi anlamda ön plana çıktığı görülmektedir. Bu durum STK’lara yeni 
görevler yüklemektedir. 

Yönetişim altyapısı, geçici ve siyasal olmayan yapılarla, post modern toplumda  gelişimin  
sürekliliğinin   sağlanması   çerçevesinde  şekillenmektedir (Yıldırım, 2004:193). Farklı alanlarda 
faaliyet gösteren, birbiri ile bütünleşerek iç içe geçmiş olan ya da ortak çıkarlara sahip olan 
aktörlerin, yönetişim içinde koordineli hareket etmesi beklenir. Toplumdaki tüm kesimlerin, kamusal 
karar alma süreçlerinde paydaş olduğu bu sistemde, toplum kesimlerinin amacı, birlikte karar alma, 
kararlara katılma ve ortak değerlendirme yetkilerini de paylaştırmaktır (Tekeli,1996:52-53). 

Yönetişim kavramında aktör veya paydaş olarak adlandırılan yapılar, yönetişim kavramının işlerlik 
kazanmasında en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram ile birlikte, birçok 
aktörün aktif olarak katılım sağladığı, karmaşık ilişki modellerinin yer aldığı bir yönetim modeline 
geçiş sağlanmıştır (Şengül,2001:53). 

Yönetimde, kamu, özel sektör ve STK’ları da içine alan yönetişim, tüm bunlar arasında karmaşık bir 
yapı meydana getirmektedir. Klasik yönetim anlayışına oranla çok daha geniş katılım sağlayan 
aktörler dizinine sahip olan yönetişim kavramı, merkezi yönetim ile yerel yönetimi, STK’lar ile özel 
sektörü de yönetimin tüm süreçlerine dâhil etmektedir (Eryılmaz,2000:28). 

Yönetişim kavramı ve aktörlerini şematize edecek olursak; 

                                    Şekil 1: Yönetişim Aktörleri 

              

                            VATANDAŞ 

 

 

 

SİVİL TOPLUM                                                              ÖZEL SEKTÖR 

 

 

 

 

                                DEVLET 

 

4.1) Vatandaş 

Vatandaşların, kamusal kararlara katılımıyla birlikte, üretilecek yahut üretilmiş olan politikaların 
başarı seviyesinin artması,  demokrasinin geliştirilmesi adına da bunun artı değer sağlaması önem 
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taşımaktadır. Bunun temelinde, vatandaş odaklı yönetim anlayışının daha verimli olduğu gerçeği 
yatmaktadır. Vatandaşların ulusal karar alma süreçlerine aktif katılımını kolaylaştıran sistemler ve 
düzenlemeler ile bu durum daha da güçlendirilmelidir. Bu güçlendirme çağımızda etkin olarak 
kullanılan teknolojik imkânlar ile hızlı ve şeffaf bir şekilde yapılabilmektedir (Acar,2017:58). 

Ayrıca bu teknolojik imkânlar ile karar taslağının hazırlanması sürecinde bile kamuoyu yoklaması 
yapılabilmekte ve oluşturulan karar taslağı fazla bir değişime maruz kalmadan yürürlüğe 
girebilmektedir. 

Vatandaşların karar alma süreçlerine katılması için, yerel yönetimlerin ve devamında da merkezi 
yönetimin iş ve eylemlerinde şeffaf bir yapıda olması gerekmektedir. Vatandaşların bilgiye erişmede 
kullanacakları kanalların sürekli olarak açık olması, aktarılan bilgilerin sade ve teknik detaylardan 
uzak olması şeffaflık açısından önemlidir. Ayrıca vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının 
sağlanması için, katılım sağlanacak tesis ve basamaklar önceden oluşturulmuş olmalıdır 
(TEPAV,2014:12). 

Karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımı ile yöneticiler yaptıkları faaliyetlerden meşruiyette 
kazanmış olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak gelişen bir demokrasi anlayışı, politikaların 
yerindeliği ve etkinliği ve kamu yönetimine güven beraberinde gelecektir. Katılım sürecinde 
teknolojik imkânların yanında gelenek ve kültüründe elden bırakılmaması gerekmektedir. Aksi 
takdirde vatandaşlar alınan kararları benimseyemez ve politikaların sürekli güncellenmesi gerekliliği 
ön plana çıkmaktadır. OECD tarafından 2001 yılında bu yana kullanılan katılım merdiveni modeline 
göre, vatandaşların katılımının sağlanması için şu üç adım atılmalıdır (TEPAV,2014;20); 

1) Halkın detaylı bilgilendirilmesi, 

2) Tüm paydaşlarla gerekli istişarelerin yapılması, 

3) karardan etkilenecek tüm aktörlerin aktif katılımının sağlanması. 

4.2) Devlet 

Yönetişim kavramı içinde kamu yönetimini ifade eden, en etkili ve baskın aktör olarak karşımıza 
çıkan devlet, karar alma süreçlerinde, vatandaş, STK ve özel sektör arasında koordine sağlayıcı 
pozisyonundadır. Yetki ve sorumluklarını paylaşan devletin, piyasa şartlarına uyumlaştırılması bu 
sistemde ön plana çıkmaktadır (Bayramoğlu,2002:88). 

Yönetişim kavramının devlet erkine verdiği görev, kamudaki örgütler arasında rekabetin üst 
seviyelere çıkarılması, bürokratik engeller yerine, vatandaş odaklılık, pro aktif yönetim anlayışının 
benimsenmesi ve karar alma süreçlerine aktif katılımın sağlanmasıdır. 

Yönetişim sürecinde devletin vatandaşlarına karşı asıl görevleri ise, insanların kendini geliştireceği 
uygun ortamı yaratmak, vatandaşlarına eşit fırsatlar sunan, her alanda güvence sağlayan ve insanları 
iktisadi anlamda güçlü bireyler haline getirme işidir (Güler,2003:108). 

4.3) Sivil Toplum Kuruluşları 

Klasik yönetim anlayışında yer verilmeyen STK’lar, yönetişim kavramında karar alma süreçlerinde 
aktif olarak sözü geçen yapılar haline gelmiştir. Bu bağlamda STK’lar yönetme erkinin bir aktörü 
haline gelmiştir. Minimum devlet ilkesi gereği küçülmeye giden devletlerin çekildiği alanlarda ya özel 
sektör ya da STK’lar yer almaktadır. Bu alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren STK’lar dolayısıyla, 
ekonomi, toplumsal ve siyasi alanlarda da söz sahibi haline gelmiştir. 

Yönetişim kavramının temelinde birçok alanda etkileşim sağlanması gerçeği vardır. Bu nedenle 
STK’lar da bu alandaki etkileşim sağlanan aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik yönetimlerde 
devlet nezdinde yer alan kamuoyu oluşturma çabaları, yönetişim kavramı ile beraber STK’lara doğru 
kaymıştır. Karmaşık yapılar içinde, yönlendirme görevini üstlenmiş olan STK’lar, diğer aktörlerle 
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beraber etkileşim sağlamakta bu durumunu gittikçe güçlendirmektedir (Tekeli,2003:621-631). 

STK’lar vatandaşların örgütlü birer güç olarak yönetime katılmasında önemli paya sahiptirler. Hem 
kamu yönetimini etkilemesi hem de vatandaşları etkilemesi boyutuyla STK’lar kilit rol üstlenmiştir. 
Ancak fark edilmesi gereken bir nokta ise, kamu yönetimini ve vatandaşı etkileme görevini üstlenen 
STK’ların bu katkılarını nasıl sağlayacaklarını önceden belirtmesi gerekliliğidir. STK’ların sayıca fazla 
ve nitelik olarak farklı olması katılımcı demokrasi ve kararların yerindeliği açısından büyük öneme 
sahiptir. 

4.4) Özel Sektör 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin faaliyet gösterdiği alanlara, yönetişim modeline geçilmesiyle 
beraber, STK ve özel sektörde girmiştir. Özel sektörün karar alma süreçlerine aktif katılım sağlaması 
ve yönetim alanında söz sahibi olması, kamu çıkarlarına uygun faaliyetler yapılmasına ve 
ekonominin de gelişmesine pozitif anlamda katkı sağlamaktadır. Ülkesel gelişimde ön planda olan 
özel sektör, bölgesel ve yerel karar alma süreçlerinde kendi çıkarlarını doğrudan dile getirme şansı 
bulmakta ve söz sahibi olarak fayda maksimizasyonu sağlamaktadır. Doğal olarak özel sektörde 
çalışan vatandaşların çıkarlarında da artış olmaktadır (Acar,2017:57). 

İyi yönetişim anlayışını kendi yönetimine uyarlayarak aktaran özel sektörün, sosyal sorumluk 
anlayışının gelişmesi, toplum yararına olan projelere destek verilmesi ve STK’ların da görüşünü 
alarak açık sistem haline gelmeleri beklenmektedir. Demokrasinin en yüksek perdeden 
sağlanabilmesi adına, yönetişimde yer alan tüm aktörlerle beraber özel sektöründe bu sisteme aktif 
olarak katılımı olmazsa olmaz bir durumu ifade etmektedir. 

5) Yönetişimin Eleştirileri 

Yönetişim kavramına getirilen eleştirilen temelinde STK’ların asıl faaliyet alanlarından uzaklaşarak 
neo-liberal düzende bir evrilme aracı olarak görülmesi yatmaktadır. Ayrıca STK’ların görev ve 
sorumluluk üstlendiği projelerde, mali açıdan proje sahiplerine bağlı durumda olması, STK’ları birer 
taşeron konuma getirdiği için bağımsız bir yapıdan bahsetmek mümkün olmamaktadır. Bununla 
birlikte STK’lar üyelerine, projeden fayda sağlayan topluma değil, proje patronlarına karşı sorumlu 
durumuna düşmektedir (Ataay,2006:129). 

STK’lar özelinde ki bir diğer eleştiri noktası da, temelde farklı çıkarlara sahip bireylerin aynı çatı 
altında toplanma durumudur. Emekçi kesimi ve işveren kesiminin oluşturdukları sendikalar, vakıflar 
veya dernekler aynı STK çatısı altında toplanmaktadır. Burada sermaye sınıfı hem özel sektör olarak 
yönetim sürecine dâhil olurken aynı zamanda STK olma durumu ile de yönetimde paydaş 
olmaktadır. Bu süreç sonunda yönetişim kavramı katılımcı fakat demokratik olmaktan uzak bir 
model olarak karşımıza çıkmaktadır (Güler,2003:115). 

Minimal devlet ilkesinin gereği olarak devletin küçülmeye gitmesi gereken yönetişim kavramında, 
devletin asıl faaliyet alanını teşkil eden güvenlik ve adalet konularında daha da güçlenmesi 
beklenmektedir. Fakat yönetişim kavramı içinde bunu sağlayacak mekanizmaların eksikliği bir diğer 
eleştiri noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir diğer eleştiri noktası da iyi yönetişim kavramının ilkelerine yönelik yapılan eleştiridir. Bu ilkeler 
yüzeyde demokratik olarak gözükseler de uluslararası kuruluşların onları tanımlamasından ortaya 
çıkan neo-liberal nitelikler daha ön plana çıkmaktadır. Buradan ortaya çıkan sonuç, hesap 
verilebilirlik ilkesinin, uluslararası denetim kuruluşlarına açık olma, şeffaflık, yabancı yatırımcı veya 
uluslararası sermaye sahiplerine karşı her şeyin açık olması, etkinlik ise yönetimin piyasa şartlarında 
çalışması anlamına gelmektedir (Ataay,2006:130). 

Yönetişim kavramına yönelik olarak ortaya çıkan bir diğer eleştiri ise, sorumluluk ilkesindeki kimlerin 
sorumlu olduğu ve bu kişi veya tüzel kişilerden nasıl hesap sorulacağı noktasından doğmaktadır. 
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En son eleştiri noktası ise, ulus devletlerin bir yandan küresel yapılarla bütünleşmesi diğer yandan 
da yerele aktarılan yetki ve sorumluklarla iki yönlü bir daralmanın yaşanmasıdır. Neo-liberal 
yaklaşımın bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu durum, devletleri ulusal çıkarların korunması 
noktasında geriye iterek, küresel sömürü ortamının oluşmasına ve güçlenmesine neden olmaktadır. 
Az gelişmiş ülkeler bu düzen içinde yok olmakta veya banliyö haline gelmektedir (Güler,2005:43). 

6) Sonuç 

Merkezi yönetim dışında diğer aktörlerinde yönetime dâhil edilip yetki ve sorumluluk paylaşma 
yoluna gidilen yönetişim anlayışının, soğuk savaş sonrasındaki ekonomik sıkıntıların bir iz düşümü 
olarak yorumlamak mümkündür. Etkisiz ve verimsiz yapıları daha işler hale getirmek ve kar 
maksimizasyonunu en üst seviyeye çıkarmak en temel kabul olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi 
yönetişim anlayışında toplumsal çıkar gruplarının bir takım haklara sahip olması ve bu hakları 
koruyacak mekanizmalara sahip olması beklenir. Yönetişimde asıl amaç devlet, vatandaş, STK ve 
özel sektör aktörlerinin çıkar çatışmasında orta yolu bulmak ve refahı sağlamaktır. 

Yönetişimde devletin minimal düzeye indirgenmesi söz konusudur ancak buradan çıkacak sonuç 
devletin diğer alanlarda yok olması demek değil, bilakis konsensüs sağlayıcı ve taraflar arasında 
denge sağlayıcı yapıda olmasıdır. Bunun nedeni ise minimal devlet anlayışında devletin adalet ve 
güvenlik ikilisinde herhangi bir yetki ve sorumluluk paylaşımına gidemeyeceği gerçeğidir. 

Yönetim anlayışından yönetişime geçiş süreci ise aslında küreselleşme ile birlikte tüm yapılarda 
meydana gelen değişimin, yönetimdeki karşılığıdır. Nasıl ki modern toplumdan post-modern 
topluma, fordist ekonomik modelden liberal modele geçiş sağlanıyorsa yönetim anlayışında da 
klasik yönetimden yönetişime geçiş sağlanmaktadır. Devletler artık yönetme erkini diğer aktörlerle 
de paylaşmaya bir bakıma mecbur kalmaktadır. Hükümet etme yerine ortak karar alma 
mekanizmaları daha da işlerlik kazanmaktadır. 

Kamu yönetiminde yerele dönük olarak yetki devrinin artması ve sonucunda yerelliğin artması ile 
beraber, yönetimde etkinlik, etkililik, saydamlık, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve verimlilik kavramları 
da tartışılmaya başlanmıştır. Bu kavramlar 21. yüzyılın yönetim alanına kazandırdığı bir takım ilkeler 
olarak göze çarpmaktadır. Yönetişim kavramında merkeziyetçilikten çok adem-i merkeziyete, dikey 
örgütlenme modelinden çok yatay örgütlenme modeline önem verildiği görülmektedir. Bu 
faaliyetler sırasında hukukun üstünlüğünü benimsemiş yapılar ve iyi yönetişim anlayışını kendi 
içinde uygulayan özel sektörün varlığı da bir gerekliliktir. 

Yönetişimin ilkeleri bağlamında ise, özellikle seçilmiş aktörlerin rollerinde yaşanan değişimle, 
hükümet etme modelinden ortak paydaşlı yönetim anlayışına geçilmiştir. Politika belirleme artık çok 
daha fazla katmanlı ve aktörlü olmaktadır. Katılımcı toplum ve hesap verilebilirlikle beraber iktisadi 
anlamda şeffaflığın sağlanması önemli bir faktör olarak karşımıza çıkarken bunların daha da 
güçlendirilmesi yönünde çalışmalara hız verilmelidir. Yönetime STK’lar da dâhil edilerek daha geniş 
tabanlı kararlar alınmaktadır ancak bu STK’ların amaçlarını ve faaliyet alanlarını önceden belirlemesi 
gerekir ve herhangi bir grup yahut zümre etkisi görülmemelidir. 

Örgütlerden politika yapıcıların amaç ve hedeflerine dönük değil, vatandaş odaklı hizmet vermesi ve 
bu hizmetleri sunarken şeffaflık çerçevesinde hareket etmesi beklenir. Böylece tüm iş ve eylemlerde 
halk nezdinde kabullenme daha da artacaktır. Taktik ve stratejilerde meydana gelen değişmeler 
hızlıca örgüte aktarılmalı ve değişmesi gereken personel sistemi ile beraber örgütün hemen adapte 
olması sağlanmalıdır. Ancak yönetişim modelinin karmaşık yapıda olmasından kaynaklanan 
sorumluluğun kimde olacağının tam bilinememesi noktasında yeni çalışmalar yapmak 
gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak liderlik vasfına haiz bir yönetici ile beraber, örgütlerin 
çatışma durumunun önüne hukuk, iletişim ve iş birliği üçlüsü ile geçmesi ve kurumu rekabetçi yapıya 
sokması gerekir.  
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Yönetişimin aktörleri bağlamında ise vatandaş, alınan kararlarda demokratikliğin artması için 
gereklidir. Karar alma sürecinde kamuoyu yoklaması ile alınan kararların yerindeliğinin artacağı 
aşikârdır. Alınan kararlarda istişare ve etkilenecek tüm tarafların karar alma sürecine aktif katılımı 
önemlidir. Devlet açısında bakacak olursak, uzlaştırıcı ve konsensüs sağlayıcı yapıda olması ve 
minimal yapıda olması beklenmektedir. Ayrıca pro-aktif yapıdaki devletler yönetişim kavramında 
önemli yer tutmaktadır. STK’lar ise devletin çekildiği alanlarda özel sektörle beraber faaliyet 
gösterdiği ve karar alma süreçlerinde geniş tabanlı katılım sağladığı için önemlidir. 

Eleştirel açıdan bakılacak olursa STK’ların aktörü olduğu projelerde aslında proje finansmanını 
sağlayan özel sektörün birer taşeronu olduğu görülür ve bu durum taraflı karar alma sürecine doğru 
iter. Farklı çıkar gruplarının bir çatıda toplanması ve işveren kuruluşlarının hem özel sektör hem de 
STK olarak yönetime etki etmesi farklı bir eleştiri noktasıdır ve etki ettiği kitle sebebiyle diğer 
aktörlerden çok daha fazla karar alma da önemlidir. Devletin adalet ve güvenlik ilkesini geliştirecek 
faktörlerden yoksunluk, yönetişim kavramının bir diğer eleştiri noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yönetişim ilkelerinin tamamı aslında uluslararası sermaye ve ulusüstü kuruluşlara hizmet ettiği 
görülür ve bu durum ulus devlet anlayışına terstir. Bunun önüne geçilmesi için yerelliğe daha da 
önem verilmesi gerekmektedir. En son eleştiri noktası ise devlet yapısının çok kutuplu alanda 
küçülmesi ve neo-liberal yaklaşımlarla birlikte devletlerin ulus çıkarına hareket etmesinin önüne 
bent çekmesidir. 
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Özet 

Bu çalışmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bireysel inovasyon 
profillerinin Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2019 – 2020 eğitim 
öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda 
lisansüstü eğitim görmekte olan 11 katılımcıdan oluşmaktadır. Liderlik 4.0 kapsamında ele alınan 
parametreler ile bireysel inovasyon profil özelliklerine dayanarak öğeler belirlenmiş ve katılımcıların 
görüşleri bu doğrultuda alınmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler 
toplanmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmış bu çalışmada tematik içerik analizi 
yönteminden faydalanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bireysel inovasyon profilleri incelendiğinde, 
fikir liderliğine eğilimin fazla olduğu, yeni fikirlere yaklaşım anlamında inovatif fikirlere ve buluşlara 
karşı temkinli,  araştıran/sorgulayan bir yaklaşım sergilemekte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Buna 
karşın yeni fikirleri benimseme, yeni fikirlere uyum sağlama ve yenilikleri ilk kullanan olma gibi 
görüşlerin katılımcılar tarafından belirtilmemesi, Liderlik 4.0 yaklaşımında beklenen liderlerin 
karakteristik özellikleri ile çeliştiği düşünülmekte ve olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların 
örgüt yapısına yaklaşımlarında, esnek bir yapıyı benimsedikleri, yatay yapının daha baskın olduğu ve 
hiyerarşik yapının sınırlı bir şekilde belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Esnek bir yapının benimsenmiş 
olmasının, Liderlik 4.0 yaklaşımının beklentileri ile örtüşmekte olduğu görülmüştür. Katılımcıların 
bilgiyi kullanma ve yönetmede dijital teknolojilerden faydalandıkları söylenebilir. Ancak, MEB 2023 
Vizyon Belgesi’nde yer alan, veriye dayalı yönetimde değerlendirme ve depolama boyutuna dair 
katılımcıların herhangi bir görüş bildirmemeleri dikkat çekici sonuçlardandır. Bu sonuçlar, Liderlik 4.0 
perspektifinden ele alındığında dijital becerilerin katılımcılar tarafından geliştirilmediği 
düşünülmektedir. Liderlik stilleri ele alındığında ise, katılımcıların birden fazla liderlik stilini beraber 
kullandıkları ve bu bulgunun Liderlik 4.0 kapsamında esnek liderlik anlayışı ile örtüşen bir sonuç 
olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik 4.0, Endüstri 4.0, inovasyon, yönetici, profil, bireysel 

Examination of Individual Innovation Profiles of the Postgraduate Students in the Field of 
Educational Management from Leadership 4.0 Perspective 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the individual innovation profiles of students who received 
postgraduate education in the field of education management from the Leadership 4.0 perspective. 
The research consists of 11 participants who are studying postgraduate education in Ege University 
Educational Management, Inspection, Planning and Economics Department in the 2019-2020 
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academic year. The items were determined based on the parameters of the Leadership 4.0 and 
individual innovation profile, and the opinions of the participants were taken accordingly. In the 
study, data were collected with a semi-structured interview form. In this study designed as a 
qualitative case study, thematic content analysis method was used. When the individual innovation 
profiles of university students are examined, it is concluded that there is a high tendency to opinion 
leadership, and they show a cautious, researching / questioning approach to innovative ideas and 
inventions in terms of approach to new ideas. On the other hand, the opinions such as adopting new 
ideas, adapting to new ideas and being the first to use innovations are not considered by the 
participants, and are considered to be in contradiction with the characteristic features of the 
expected leaders in the Leadership 4.0 approach. It was concluded that the participants adopted a 
flexible structure in their approach to the organizational structure, the horizontal structure was more 
dominant and the hierarchical structure was limited. It has been observed that the adoption of a 
flexible structure is in line with the expectations of the Leadership 4.0 approach. It can be said that 
participants use digital technologies to use and manage information. However, it is noteworthy that 
the participants in the MEB 2023 Vision Document do not give any opinions about the evaluation and 
storage dimension in data-based management. When these results are taken from Leadership 4.0 
perspective, it is thought that digital skills are not developed by the participants. When the 
leadership styles are considered, it is seen that the participants use more than one leadership style 
together and this finding is a result that corresponds to the flexible leadership approach within the 
framework of Leadership 4.0. 

Keywords: Leadership 4.0, Industry 4.0, innovation, manager, profile, individual 

 

1.GİRİŞ 

Endüstri 4,0’dan bahsettiğimiz günümüzde, yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik, nanoteknoloji, 3D 
yazıcılar ve genetik ve biyoteknolojideki gelişimler, akıllı evler, fabrikalar, çiftlikler, mutfaklar, şehirler 
gibi bir zamanlar bilim kurgu filmlerine konu olan teknolojik gelişimler hızlı bir şekilde günlük 
hayatımıza dâhil olmaktadır. Endüstri 4.0’ın gerçekleri; bilgi basamağından ziyade üst düzey 
düşünebilme becerisi yani bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği yöntemlerdir 
(Nar, 2017). Endüstri 4.0’ın eğitime yansımalarının ise dönüşüm evreleri şeklinde gerçekleştiği 
düşünülmektedir. Eğitim 4.0 evresine kadar olan süreçte; Eğitim 1.0’da anlatım ve ezber odaklı 
eğitim, Eğitim 2.0’da bilgisayar ve internet odaklı eğitim, sonrasında Eğitim 3.0’da bilgi - üretim odaklı 
eğitim ve devam etmekte olan Eğitim 4.0 kapsamında inovasyon ve üretim odaklı eğitim yer 
almaktadır (Demir, 2018).  
21. yüzyıldaki yenilikçi değişimler, eğitimin en küçük örgüt yapısı olan okulların yapısını değiştirmiş, 
aynı zamanda eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiştir (Tor ve Erden, 2004). İnovasyonun ne 
şekilde yönetilmesi gerektiği, liderlerin inovasyona yaklaşımları ile ilgilidir. Bu kapsamda, liderlerin 
inovasyon algılarının farklılık göstermesi örgüt içi yönetme biçimlerine de yansıyacağı 
düşünülmektedir (Taşgit ve Torun, 2016).  

Huber’in (2010), Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarından 15 ülkeyi kapsayan 
araştırma sonuçları, ülkeler arasındaki kültürel ve kurumsal farklılıklara karşın okul yöneticisi 
yetiştirme ve geliştirmeye yönelik etkinliklerde liderlikte yeni paradigmalar başlığına yer verdiği 
görülmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan Liderlik 4.0 kavramı da liderlikte ortaya çıkan yeni 
bir paradigmadır. Liderlik 4.0, liderlerin geleceği gördükleri, geleceği keşfettikleri ve başkalarını 
eğitmek için geri döndükleri öncülüne dayanır (Raza, 2016). Endüstri 4.0 döneminde örgütlerin 
rekabetçi ve yeniliklerin hızla arttığı bir ortamda olduğu görülmekte ve örgütlerin bunlarla başa 
çıkabilmesi gerekmektedir. Endüstri 4.0 açısından doğru teknolojiyi kullanmak kadar örgütteki dijital 
kültür ve becerilerin geliştirilmesi de oldukça önemlidir (Oberer ve Erkollar, 2018). Endüstri 4.0 ile 
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birlikte eğitim politikalarında, okulun yapı ve örgütlenmesi alanlarındaki inovatif değişimler okulun 
yönetiminde de etkili olmaktadır. Endüstri 4.0 liderlerinin yarının liderleri olacak beceri ve özelliklerle 
donatılması gerekmektedir (Raza, 2016). Liderlik sürecinde değişimin bir getirisi olan bu beceriler 
dikkate alındığında, Tonbul (2016) tarafından da belirtildiği gibi, lider yetiştirmeye dair lisansüstü tüm 
yetiştirme programlarının yeniden ele alınması kaçınılmazdır. 

Liderler okullardaki insan kaynağını yöneten ve şekillendiren en önemli öğedir. Eğitim örgütleri 
bazında konuşulan her konuda liderlik çok önemlidir. Örgütlerin liderlik süreçleri incelenirken, 
öncelikle bu konuda akademik anlamda eğitim görmekte öğrencilerin yeniliklere olan yaklaşımlarının, 
liderlikleri üzerindeki yansımalarının incelenmesi oldukça önemlidir.  Benzer şekilde, okulun 
inovasyon süreçleri ele alınırken, öğretmenlerin olduğu kadar (Fidan, 2019), okulu yönetecek olan 
liderlerin de inovasyon özelliklerine bakılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, 
araştırmada, yönetici yetiştirme basamaklarından biri olan eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim 
alan ve bir bakıma geleceğin liderleri olması hedeflenen öğrencilerin, bireysel inovasyon profillerinin 
liderlikte yeni bir paradigma olarak görülen Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi 
amaçlanmaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İnovasyon ve Birey 

2.1.1. İnovasyon Kavramı  

Toplumsal sistemde farklı yöntemlerin kullanılması olarak tanımlanan ve etimolojik kökenine 
bakıldığında Latincede “innovatus” tan, İngilizcede “innovation” sözcüğünden gelmektedir. Türkçede 
ise “yenilik” olarak ifade edilmektedir (Bülbül, 2010). İnovasyon kavramı, Rogers'a (2003) göre, bir 
fikrin ya da uygulamanın toplumda ve dolaylı olarak bireylerde, yeni algısı oluşturması şeklinde 
tanımlanmaktadır. Kılıçer ve Odabaşı (2010),  inovatifliği, risk alabilme, tecrübe edinmeye açık olma, 
yaratıcılık ve fikir liderliği gibi kavramların bir arada olarak ele alındığı genişletilmiş bir kavram olarak 
ifade edilmektedir. Yenilik, eğitimde yapılan araştırmalar bazında ele alınırsa, bireysel ya da toplumsal 
olarak yeni olarak algılanan ve kabullenildiğinde bir değişimle sonuçlanan fikirdir (Goldsmith ve 
Foxall, 2003). 

Yenilik kavramı, günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile aynı doğrultuda ele alınmasına karşın, 
yenilik,  yeni olan bir şeyin algılanması veya uygulanmasıdır. Yenilik bir obje olabileceği gibi bir süreç 
de olabilir. (Kılıçer, 2011). Buna dijital dönüşüm süreci örnek verilebilir. 

2.1.2. Bireysel İnovasyon 

Küreselleşme ile birlikte dijital dönüşümün bir yansıması olan farklı teknolojik aygıtların kullanımında 
meydana gelen artış, bilginin çok kısa sürede her yerde ulaşılabilir hale gelmesini sağlamıştır. Örgütler 
varlıklarını devam ettirebilmek için bu hıza erişebilmek zorundadırlar (Turan, 2011).  

Bursalıoğlu (2010), değişim ile yenilik arasında pozitif anlamda bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir 
ve yeniliği tanımlarken daha önceden belirlenen bir değişim olduğunu ifade etmektedir. Değişim tüm 
evreni kapsar; eğer toplumsal bir sistem varsa değişim olmak zorundadır ve süreklilik gösterir. Hızlı 
yaşanan her anlamdaki değişim ve dönüşüm, örgütlerin açık sistem modeli içerisinde bilgi üreten ve 
bilgiyi paylaşan yapılanmalara sahip olmalarını zorunlu kılmıştır.  Bilginin geometrik bir hızla ilerlemesi 
de bu değişimde insan rolünün önemini arttırmaktadır (Düren, 2000; Akt. Kıroğlu, 2017).  

Murthy (2007)’e göre değişime zorlayan etkenlerden biri olan teknolojik gelişmeler ve değişmeler 
olarak görülmektedir. Bu gelişmelerin hızlı olması örgütlerin şekillenmesinde ve işleyişlerinde de 
farklılıklara neden olmakta ve derinden etkilemektedir (Balay, 2010). Bu değişimler sonucunda ortaya 
çıkan inovasyonlar, kurumları etkiler ve şekillendirir; iki yönlü bir ilişki kurarak inovasyon süreçlerini 
ve sistemlerini etkiler. Edquist (1997) tarafından tanımlanan farklı inovasyon yaklaşımlarının ortak 
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özellikleri arasında (1) merkezde inovasyon ve öğrenme, (2) bütünsel ve evrimsel bir bakış açısı ve (3) 
kurumların rolü vurgulanmaktadır.  

İnovatif değişimler, eğitimin en küçük örgüt yapısı olan okulların yapısını değiştirmiş, aynı zamanda 
eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiştir. “Birey-bilgi-toplum üçlüsünün niteliklerinin değişimi 
ve karşılıklı etkileşimindeki değişimin beraberinde getirdiği gelişme, bireyin niteliklerinde değişime, 
bilginin birey ve toplum yaşamındaki işlevinin ise üretim ile birlikte çağdaş toplumsal yapının ve bu 
yapının işleyişinin gelişimine neden olmuştur.” (Keser, 1991:85;  Akt. Tor ve Erden, 2004).  

Yenilikçilik kavramına bakıldığında risk alabilmek, tecrübe edinmek için isteklilik, yaratıcılık, fikir 
liderliği gibi birçok kavramın bir arada yer aldığı düşünülmektedir (Kılıçer, 2010). Başka bir şekilde 
tanımlanırsa, yenilikçilik bireyin akranlarına göre ortaya çıkan bir yeniliğe daha kısa sürede adapte 
olabilmesidir (Rogers ve Shoemaker,1971).  

Yenilikçiliğin odak noktasında birey yer alır. Bunun en önemli nedeni bireylerin yeniliklerin 
yayılımında önemli bir ol oynadığı konusunda bir görüşün var olmasıdır  (Gardner, 1990). Farklı 
sebepler nedeniyle, bireylerin yenilikçi özelliklerinin ve buna ilişkin seviyelerinin değişiklik göstermesi 
bireysel inovasyon kavramını ortaya 
çıkarmaktadır (Yi, Fiedler ve Park, 
2006).  Bireysel inovasyon ile ilgili 
özellikler kişiden kişiye değişir. Bazı 
bireyler inovasyon için gerekli 
niteliklere sahipken, diğerleri 
yenilikçiliği engelleyen niteliklere 
sahiptir (Gardner, 1995). Toplumda 
yer alan bireyler inovasyonu kabul 
etme şekillerine göre beşe 
ayrılmaktadır. Bu kategoriler, 
yenilikçi, öncü, geleneksel, şüpheci ve 
sorgulayıcı şeklindedir  (Şekil 1).  

Yenilikçiler; toplumdaki en küçük 
birimi oluşturan gruptur.  Yenilikçi 
bireyler tehlikede olmayı kabullenir, 
bu nedenle yenilikçilik konusunda net bir tavır sergilerler. Fikir liderliği ortaya koyarlar. Genellikle 
gençlerden oluşur. Öncüler; bu grupta yer alan bireyler toplumun %13,5’ini oluşturur. Düşüncelerini 
örgüt içinde aktarır. Yenilikler ile ilgili rehberlik eder ve yol gösterirler. Yenilikçilerden daha çok 
toplumda yer alır ve katkıları fikirlerini, değişimi yaygınlaştırmak ve hızlandırarak başarılı bir şekilde 
hayata geçirmektir. İnovasyon ile ilgili belirsizliği azaltan bir grup olduğu söylenebilir. Araştıran 
sorgulayan; yenilikçiliği temkinli bir şekilde benimseyen gruptur. Yenilikçiliği yayma aşamasında 
etkilidirler, toplumda nadiren lider olurlar ancak toplumda aktif rol oynarlar. Şüpheciler; toplumun 
çoğu tarafından benimsenmeden yeniliğe karşı olumlu bir tavır sergilemezler. Bu grupta inovasyon ile 
ilgili tüm bilgilerin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve belirsizliklerin kaldırılması gerekmektedir. 
Akranlarının baskısı onları yenilikleri benimseme sürecinde etkileyen önemli bir unsurdur. Geleneksel 
bireyler, % 16 ile sosyal sistemin son bölümünü oluşturmaktadır. Lider olarak yer almazlar. Geçmiş 
deneyimlerini temel almaları, karar verme noktasında geçmişe bağlı olmalarına neden olur. 
Değişikliklere karşı önyargılıdırlar. Bu durum yeniliği benimseme sürecini uzatır ve yavaşlatır (Rogers, 
2003). 

2.1.3. Bireysel İnovasyon ve Liderlik 

Algı kelimesi, TDK (2020)’e göre bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak olarak ifade 
edilmektedir. Bireysel inovasyon algısı,  bireyin elde ettikleri bilgileri ve deneyimlerin kendi zihinsel 

Şekil 1. Bireylerin inovasyonu benimseme şekilleri 
(Rogers, 2003) 
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yapılarında değerlendirmeleri şeklinde gerçekleşmektedir (Taşgit ve Torun, 2016). Bu tanımdan 
hareketle inovasyon algısı, liderlerin inovasyonu tanıma biçimi, yaşamış olduğu inovasyon tecrübeleri 
ve bilgilerinin yorumlanması şeklinde tanımlanabilir.  

Rogers (2003), inovasyonun bireylerin deneyimlerine, bilgi anlamındaki alt yapılarına göre 
algılandığını belirtmektedir. Liderlerin algılarını ele aldığımızda da, inovatif etkinliklere başlama, 
uygulama ve süreklilik sağlama için önemli bir faktör olduğu görülmektedir (Taşgit ve Torun, 2016). 
İnovasyon sürecinin birçok açıdan etkilenebilecek bir yapısı olduğu belirtilmektedir ve bu açıdan 
bakıldığında liderlerin inovasyon sürecini yönetme stilleri, elde edilecek başarılı sonuçlar açısından 
oldukça önemli olacaktır.  Liderlerin karakteristik yapıları ve deneyimleri bu yönetim tarzlarını 
etkileyen en önemli faktörlerdir. (Aragon., et., 2007). Yöneticilerin inovasyon sürecini yönetme 
tarzlarının inovasyon performansını etkilemede önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Literatür 
incelendiğinde inovasyon performansı üzerine liderlik stillerinin etkisi Tablo 1’de verilmektedir (Torun 
ve Taşgit, 2016). 

Tablo 1. Yönetim tarzlarının inovasyon performansına etkisi 

Liderlik İnovasyon Performansına Etkisi 

Dönüşümcü  İnovasyon faaliyetlerinin artırılmasına olumlu etkisi bulunmaktadır. 

Karizmatik İnovasyon performansını olumlu etkileyeceği beklenmektedir. 

Hizmetkâr Değişime ve gelişime açık olmasından dolayı, inovasyon performansını olumlu 
etkilemesi beklenmektedir. 

Stratejik Değişimi desteklemesi ve yeniliğe açık olması beklenmektedir. 

 

Liderlerin inovasyon sürecinde iyi bir başarı ivmesi yakalayabilmesi için karakteristik özelliklerini ve 
liderlik stillerini kullanabilmeleri gerekmektedir (Krause, 2004). Tablo 1 ‘de verilen liderlik stillerinin 
inovasyon performansına yansımaları liderlik stillerinin önemini ortaya koymaktadır. 

2.1.4. Yeni bir liderlik anlayışı: Liderlik 4.0 

Liderlik evrimi, her dönemin o anda hâkim liderlik düşüncesiyle temsil edildiği, ancak bu mevcut iş 
ortamında daha az etkili olabileceği dört ana dönemde özetlenebilir (Wong, et. al., 2019). 

Liderlik Dönemi 1. Bu, endüstriyel evrimden önceki bir dönemdir. İş ortamı istikrarlıdır ve 
organizasyon küçük ve yönetilmesi kolaydır. Bu nedenle, büyük resmi görebilen ve tüm bulmacaları 
birlikte düzeltebilen bir kişi, toplumun gözünde bir kahraman olarak kabul edilir. Bu Büyük Adam 
liderliğinin çağıdır ve vurgu özellik teorileri üzerindedir. 

Liderlik Dönemi 2. Bu, hiyerarşi ve bürokrasi kavramının bir örgütü yönetme sürecinin bir parçası 
olarak ortaya çıktığı dönemdir. İş ortamı hala istikrarlı olsa da, bir organizasyon o kadar büyümüştü ki 
artık tek bir kişi tarafından yönetilememektedir. İş faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde 
yapılmasını sağlamak için kurallar ve prosedürler tasarlanır ve uygulanır. Bu yönetim tarzı, kuruma, 
çalışanı denetlemek ve kontrol etmek ve kesin prosedürlere dayalı olarak bilinçli karar vermek için 
etkili bir mekanizma sağlamıştır. Bu dönemde, kişisel olmayan bir yaklaşım kullanarak astları yönetip 
kontrol ederek yöneten rasyonel yöneticinin yükselişi görülmüştür. Davranış ve olasılık teorileri, bu 
istikrarlı ortamda olduğu gibi bu dönemde de iyi çalışmaktadır, liderlere durumu analiz etme ve neler 
olduğunu kontrol etmelerine yardımcı olacak dikkatli bir plan geliştirme zamanı verilir. Ancak bir 
sonraki dönemde, iş ortamı kaotik hale geldiğinde, bu teoriler artık geçerli değildir. 

Liderlik Dönemi 3. Bu dönemde iş ortamı kaotik hale gelmiştir ve kurumların ayakta kalabilmesi ve 
büyümesi için yeni bir liderlik yaklaşımı gerektiği görülmektedir. Bu nedenle, iş ortamındaki bu 
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Şekil 2. Liderlik 4.0 Matrisi (Oberer ve 
Erkollar, 2018). 

 

değişiklik, yeni fikrin değerlendirilmesi ve tartışılması için fırsat sunmaktadır ve bu gelişmeden, takım 
lideri ve değişim lideri gibi yeni liderlik stillerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Etki sanatı, 
organizasyon yapılarını ve kültürlerini değiştirmek için büyük bir ihtiyaç olduğu için çok aranan bir 
beceri haline gelmiştir. Liderin etki faktörü bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur. Liderlik kavramı, 
sorumlu bir kişi olmakla artık ilgili değildir ve bu yeni ortamda liderlik, liderlerden sorumlu ekip 
liderleri ve üyeleri arasında, hangi kişinin en fazla bilgiye sahip olduğuna bağlı olarak bir kişiden 
diğerine geçtiği bir kavramdır.  

Liderlik Dönemi 4.Bu dijital bilgi çağının dönemini ele almaktadır. Bir önceki dönemde, iş ortamında 
değişiklikler yaşanmıştır ve bu dönemde, çevre değişiklikleri daha hızlı hale gelmiştir ve her şeyin 
değiştiği görülmektedir. Bilgiye kolayca erişilebilir ve en kısa sürede internetin açılımı ile kolaylaşır. 
İlişkinin önemini vurgulayan ve vizyon ve değer yoluyla diğerlerini etkileyen öğrenme liderlerini temsil 
eder. Hem kişisel hem de mesleki yaşamlarında sadece öğrendikleri ve değiştirdikleri değil, aynı 
zamanda başkalarının gelişimini ve büyümesini teşvik etmeyi amaçladıkları bir öğrenme 
organizasyonu kavramına inanırlar. Bu ilişkisel teoriler yeni teorilerin ortaya çıkmasını sağlar. 

Dijital liderlik (Liderlik 4.0), inovasyona güçlü bir şekilde odaklanan hızlı, çapraz hiyerarşik, ekip odaklı 
ve işbirlikçi bir yaklaşımdır. Liderin kişisel yetkinliği, zihniyetleri ve tasarım düşüncesi gibi yeni 
yöntemler ve araçlar uygulama yetenekleri Liderlik 4.0 için kritik boyutlardır (Oberer ve Erkollar, 
2018).  

Şekil 2’de iki boyutlu bir Liderlik 4.0 matrisi 
geliştirilmiştir. Bu matris, inovasyon ve teknoloji 
yönelimi derecesine ve liderlere dayalı olarak en 
uygun liderlik 4.0 stilini seçmeye yardımcı olmalıdır. 
Matris dört bölüme ayrılmıştır. Her kadran, belirli bir 
kişi için en uygun olan bir liderlik stilini listeler. X 
ekseni, bireyin kapasitesini tanımlar ve teknoloji ve 
yenilik yönelimi üzerine odaklanır. Eğitim, uzmanlık, 
beceri ve motivasyon gibi bir bireyin teknoloji / 
inovasyona yönelmesini etkileyen çeşitli faktörler 
vardır. Y ekseni, kişinin “insanın ilgisini” tanımlar. 

Eğitim, beceri ve etkileşim ve iletişim arzusu gibi 
bireyin insan odaklı olması üzerinde çeşitli faktörler 
vardır. Örneğin, teknoloji ile ilgili bir alanda yüksek 

eğitim seviyesine sahip bir kişinin TL (Teknoloji lideri 4.0) veya DL (aynı zamanda yüksek bir çalışan 
yönelimi varsa Dijital lider 4.0) gibi teknoloji odaklı bir liderlik tarzı istemesi muhtemeldir.  Genellikle 
çalışanların kararlara bağlılığını arayan bir kişi, SL (sosyal lider 4.0) gibi çalışan odaklı bir liderlik tarzını 
tercih etme eğilimindedir. Belirli bir yönelime sahip olmayan, ne insanların endişelerine ne de 
teknoloji / inovasyon endişelerine karşı, düşük / düşük bir duruma sahiptir, düşük kişi endişesi ve 
düşük teknoloji / yenilik endişesi vardır. FL (Birinci Sınıf Lideri 4.0), nihai ürüne odaklanan geleneksel 
imalat yapılarına odaklanma becerisiyle ilgilidir; çalışan odaklılığı, gelişmekte olan teknolojiler için 
aynı derecede küçük ilgi gerektiren müşteri ihtiyaçları yoktur. SL (Sosyal Lider 4.0), inovasyon ve 
teknolojiye bakılmaksızın çalışanlar için samimi bir ortam yaratma yeteneğini ifade eder. Çalışanları 
desteklemek önemlidir. TL (Teknolojik Lider 4.0), daha fazla değer sunmak için yeni teknolojinin nasıl 
kullanılabileceğini belirleme yeteneğiyle ilgilidir; inovasyona ve düşük çalışan odağına güçlü bir 
şekilde odaklanmıştır. DL (Dijital Lider 4.0), teknolojinin insanları nasıl etkilediğini ve organizasyonel 
modelin insan doğasıyla uyumlu olduğunu anlama yeteneğine odaklanmaktadır (Oberer ve Erkollar, 
2018).  
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Liderler okullardaki insan kaynağını yöneten ve şekillendiren en önemli öğedir. Eğitim örgütleri 
bazında konuşulan her konuda liderlik çok önemlidir. Bu noktada, okulun inovasyon süreçleri ele 
alınırken, öğretmenlerin olduğu kadar (Fidan, 2019), okulu yönetecek olan liderlerin de inovasyon 
özelliklerine bakılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, araştırmada, yönetici 
yetiştirme basamaklarından biri olan eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan ve bir bakıma 
geleceğin liderleri olması hedeflenen öğrencilerin, bireysel inovasyon profillerinin liderlikte yeni bir 
paradigma olarak görülen Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda, bireysel inovasyon profilleri kapsamında fikir liderliği, yeni fikirlere yaklaşım, yaratıcı 
liderlik ve girişkenlik boyutlarına; Liderlik 4.0 kapsamında ise örgüt yapısına yaklaşım, etkileşim kurma 
yöntemleri, bilgi yönetimi yaklaşımları, çalışan gelişimi takibi ve kullanılan liderlik stillerine ilişkin 
sorulara cevap aranmıştır.  

3. YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma modelinde görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel 
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel 
bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

3.1. Çalışma Grubu 

Nitel araştırmacılar amaçlı örneklem yöntemini kullanma eğilimindedirler. Görüşme yapılacak 
bireylerin seçiminde, evreni temsil etme güçlerinden çok araştırma konusuyla doğrudan ilgili olup 
olmadıklarına bakılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu 
düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına imkân verir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu 
araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılarak 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın katılımcılarını, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında eğitim 
yönetimi alanında lisansüstü eğitim gören 11 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar yönetici ve 
öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda da görev yapmaktadır. Katılımcıların kimlikleri ile ilgili 
herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olup katılımcılar K1, K2, K3, …………….K11 şeklinde kodlanmıştır.  

3.2. Veri toplama Aracı 

 Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme, insanların bakış 
açılarını, öznel deneyimlerini, duygularını, değerlerini ve algılarını ortaya koymada kullanılan oldukça 
güçlü bir yöntemdir. Görüşme sürecinin, gözlem ve yazılı dokümanlardan elde edilen verilerle 
desteklenmesi araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).   
Görüşme soruları hazırlanırken kolay anlaşılabilir, belirlenen konunun boyutlarına ilişkin olmasına ve 
katılımcıların rahatlıkla cevaplayabileceği açık uçlu sorular sorulmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan 
görüşme formu uzman onayına sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak veri toplama sürecine hazır 
hale getirilmiştir. Bireysel inovasyon profilleri 4 alt tema üzerinden değerlendirilmiştir. Buna ilişkin 4 
soru bulunmaktadır. Liderlik 4.0 modeli kapsamında 5 parametreye ilişkin sorular katılımcılara 
sorulmuştur. Veri toplama sürecinde, katılımcılardan izin alınarak mail yoluyla kendilerine görüşme 
formları ulaştırılmıştır. Ses kaydı ve yazılı metin olarak katılımcılardan elde edilen veriler 
araştırmacıya ulaştırılmıştır. 

3.3. Veri Analizi 

Veri analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yoluyla verilerin içinde saklı 
olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. İçerik analizinde temelde yapılan işleri, 
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  
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3.4. Geçerlik ve Güvenirlik  

Araştırmada, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi yoluyla iç geçerlik (inandırıcılığını), araştırma süreci 
ve bu süreçte yapılan işlemlerin ayrıntılı bir şekilde betimlenmesi ile dış geçerlik (aktarılabilirlik) 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, 
verilerin analizi ve bulguların nasıl düzenlendiği ayrıntılı bir biçimde aktarılmıştır. Araştırmanın iç 
güvenirliğini (tutarlığını) arttırmak için katılımcılardan elde edilen görüşlerden alıntılar yorum 
yapılmadan doğrudan verilmiştir.  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma bulguları Liderlik 4.0 ve bireysel inovasyon yaklaşımları baz alınarak analiz edilmiştir. 
Gerçekleştirilen görüşmelerde, katılımcılara, dört temel bireysel inovasyon yaklaşımlarına ve Liderlik 
4.0 parametrelerine ilişkin yarı yapılandırılmış beş soru sorulmuştur (Ek 1). Araştırma bulgularının 
yorumlanmasında, eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan katılımcıların görüşme formunda 
belirtmiş oldukları görüşlerden yapılan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

4.1. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bireysel İnovasyon Profilleri 

Araştırmada incelenen kavramlardan ilki olan bireysel inovasyon profillerini belirlemek amacıyla 
katılımcılara sorular yönlendirilmiştir Bu sorular bireysel inovasyon profilleri perspektifinden fikir 
liderliği, yeni fikirlere yaklaşım, yaratıcı liderlik ve girişkenlik özelliklerini esas almaktadır.  Bu sorular, 
“1. Grup içerisinde herhangi bir konuda grup üyeleri sizden fikir alırlar mı? 2. Bir grup içinde ya da 
günlük hayatınızda yeni fikirlerle karşılaştığınızda ne yaparsınız? 3. Eğitim dünyasındaki yenilikçi 
gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni buluşlar ya da farklı teknolojiler karşısında davranışlarınız ne 
şekildedir? 4. Eğitim ya da iş hayatınızda belirsizliklerle ve çözülmemiş sorunlarla karşılaştığınızda ne 
yaparsınız?” şeklindedir. 

Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin kodladığı bireysel inovasyon 
yaklaşımları fikir öncülüğü, yeni fikirlere yaklaşım, yaratıcılık ve girişkenlik olmak üzere dört alt 
temada ele alınmaktadır. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bireysel inovasyın profillerine ilişkin kod 
ve temalara Tablo 2’de yer verilmektedir. 

Tablo 2.  Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bireysel inovasyon profilleri 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar n 

Bireysel 
İnovasyon 
Profilleri 

Fikir 
liderliği 

 

 

 

Fikirlerime danışılması / önemsenmesi 

Fikir alışverişinde bulunulma 

İşbirlikli çalışmada öncülük etme/ yönetme 

Öngörülerime/ deneyimlerime başvurulması 

Stratejik yönetim ekibinde öncülük  

Fikirlerime nadiren başvurulması 

K1, K2,K4, K5, K7, K8 

K1, K2,K3, K5, K10 

K4, K8, K9, K11 

K5, K7 

K9, K11 

K6 

6 

5 

4 

2 

2 

1 

 Yeni 
Fikirlere 
Yaklaşım 

Yeni fikirlere temkinli yaklaşma 

Yeni fikirleri araştırma 

Yeni fikirlere karşı ilgisiz olma/ dinlememe 

Yeni fikirlere açık olma/ inovatiflik 

Her yeni fikri değerlendirme 

K3, K4, K6, K8, K10 

K3, K4, K6, K7, K9 

K6, K9, K10 

K1, K5, K7 

K5, K7 

5 

5 

3 

3 

2 
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Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı bireysel inovasyon profilleri 4 alt temada toplanmıştır.  
Bu temalar fikir liderliği, yeni fikirlere yaklaşım, yaratıcı liderlik ve girişkenlik şeklindedir (Tablo 3).  

Fikir liderliği alt teması incelendiğinde fikirlerime danışılması, fikir alışverişinde bulunulması 
kodlarının en çok üzerinde durulan başlıklar olduğu görülmektedir. Kılıçer (2011), toplumun sosyal bir 
sistem olduğunu ve bu sistemin %13,5’ini meydana getiren öncülerin, toplumda yenilikler ile ilgili bilgi 
ve önerilerde bulunan yetkin bir birey olarak ifade edildiğini belirmiştir. Buna bağlı olarak öncüler, 
yeniliğe karşı tutumları rol model alınan fikir liderleri olarak da adlandırılmaktadır. Elde edilen 
bulgularda fikir liderliği alt teması ile örtüşmekte olduğu sonucuna varılmıştır. Lisansüstü eğitim alan 
öğrencilerin fikir liderliği alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;” …genellikle 
anlaşılmayan bir durum ya da konu varsa önce bana sorarlar, çözüm bulamazsak ve deneyimli 
insanlarla fikir alışverişi yaparız (K5).” “Son katıldığım bir seminerde oluşturduğumuz grupla bir skeç 
çalışmamız vardı. Burada, görev dağılımını ve sahne organizasyonu konusunda grup benim 
yönlendirme yapmamı istedi ve fikirlerime önem verildiğini hissettim (K8).” 

Kılıçer (2011), benimseme yaklaşımlarından kuşkucular olarak ifade edilen profile sahip olan 
bireylerin şüpheci ve çekingen davranışlarının en önemli özellikleri olduğunu belirtir. Yeniliklere karşı 
temkinli olmaları ve uyum sürecinin de bu nedenle ortalamanın altında kalmaktadır. Yeni fikirlere 
yaklaşım alt teması incelendiğinde de, yeni fikirlere temkinli yaklaşma ve yeni fikirleri araştırma 
kodlarının en çok üzerinde durulan başlıklar olduğu görülmektedir. Bu profile sahip bireylerin genel 
özellikleri ile uyum gösteren kodlar olduğu görülmektedir.  

Timucin (2009), yapmış olduğu araştırmada, Türkiye’de bulunan bir üniversitenin yabancı dil 
bölümündeki öğretim elemanlarının bir yenilik olarak bilgisayar destekli dil öğrenimini İngilizce 
öğretiminde benimseme durumlarını incelemiştir ve buna göre eğitsel anlamdaki teknolojik yenilikleri 
benimseyen öğretim elemanlarının, en çok risk almada temkinli davrananlar (sorgulayıcı) 
kategorisinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu alt temaya ilişkin bulgular incelendiğinde, sorgulayan 
ve temkinli olan katılımcı sayısının diğer kodlara göre fazla olmasının, yeni fikirlere olan yaklaşımlarda 
öğrencilerin birçok boyutu ele aldığını ve yönetsel anlamda da bu davranış biçimlerini 
yansıtabilecekleri öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirlere uyum 

Yeni fikirlerin uygulanabilirliğini inceleme 

Yeni fikirlere uyum sağlama 

K11 

K2 

1 

1 

 Yaratıcı 
Liderlik  

 

 

Yeni buluşları ilk kullanan olurum. 

Yeni buluşlara şüphe ile yaklaşırım. 

Yeni buluşların başkaları tarafından 
kullanılmasını beklerim. 

K1, K3, K8, K9 

K2, K4, K6, K10 

K5, K7, K11 

4 

4 

3 

 Girişkenlik 

 

 

 

 

Karşılaşılan problemi çözmek için danışırım. 

 

Karşılaşılan problemleri kendim çözerim. 

Problemleri çözmekten mutlu olurum. 

Belirsizlik ve problemlerden kaçınırım/ 
ertelerim. 

K2, K4, K5, K7, K8, K9, K10 

K1, K3, K6, K11 

K3, K6, K7 

K4, K5 

7 

 

4 

3 

2 
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sağlama kodlarının katılımcılar tarafından ifade edilmemesi de dikkat çekmektedir (Tablo 3). 
Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin yeni fikirlere yaklaşım alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir 
kaçı aşağıdaki gibidir; ”Yeni bir fikirle karşılaştığımda grup içerisindeysem önce dinlerim, temkinli 
olmaya çalışarak bu fikri savunan ya da reddeden kişilerin anlattıklarını aklımda bir yere oturturum 
sonra yorum yapmadan araştırırım(K3).”  

Rogers’a (2003) göre, yenilikçiler bir yeniliği ilk deneyen ya da icat eden, risk almaktan hoşlanan öne 
çıkan bireylerdir. Yaratıcı liderlik alt temasında, “Yeni buluşları ilk kullanan ben olurum.” 
kodlamasından daha çok, “yeni buluşlara şüphe ile yaklaşan ve başkaları tarafından kullanılmasını 
beklerim.” kodunun daha fazla kodlandığı görülmektedir (Tablo 3). Usluel ve Mazman (2010), 
herhangi bir yeniliğin eğitsel bağlamda bireyler tarafından kabulünü ve benimsenmesini sağlamak ve 
yayılımını hızlandırmak için bazı unsurlar olduğunu belirtmektedir. Bu unsurlardan yarar algısı, 
kullanım kolaylığı, kolaylaştırıcı faktörler ve sosyal etki olmak üzere dört öğenin göz önünde 
bulundurulması gerektiği belirtmiştir ve en fazla vurgulanan öğenin yarar algısı olmasının altını 
çizmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin yeni buluşlara yönelik algısının, yeni fikirlere yaklaşım 
alt temasında olduğu gibi temkinli bir yaklaşım şeklinde olduğu görülmektedir. Bu sonucun, katılımcı 
görüşlerinin, yeni fikirlerin ya da buluşların eğitimde yararlı olma durumuna göre kullanılması 
gerektiği yönündeki algılarından kaynaklandığı söylenebilir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin 
yaratıcı liderlik alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Yeniliklere karşı 
şüphe ile yaklaşmaktan ziyade uygulamanın nasıl olacağı konusunda şüphe duyarım. Eğer yeniliklerin 
öğrenci ve öğretmen ve personeli olumsuz etkileme riski varsa yeniliklerin öncelikle başkaları 
tarafından kullanılmasını bekler sonuçlarını değerlendiririm (K11).” “ “Öncelikle çıkan bir yeniliği 
kullanmak için çaba sarf ederim. İlk kullanan ben olmak isterim. Bir kez kullanıp denedikten sonra 
fikrin inovatif olup, olmadığına bakarım(K3).” “Yeniliklerin başkaları tarafından kullanılmasını 
beklerim. İlk kullanan ben olacaksam da küçük pilot uygulamalar yaparım (K7).”  

Girişkenlik alt teması incelendiğinde problem ile ya da belirsiz bir durumla karşılaşıldığında 
başkalarına danışarak çözerim kodlamasının katılımcılar tarafından en çok belirtilen kod olduğu 
görülmektedir (Tablo 3). 21. yüzyılda öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşünmelerini 
geliştirmek için öğretmenlerin nitelikleri arttırılmalıdır. Birçok öğrenci, öğretmeni örnek alır. Bu 
açıdan öğretmenler farklı düşünmeli, problemleri orijinal bir tarzda çözmeli problem çözme becerisini 
geliştirmelidir (Özmusul, 2012). 21. yüzyıl becerilerinden biri olan problem çözme becerisine sahip bir 
birey yeni fikirlere uyum göstermekte, üretmekte zorluk yaşamayacağı düşünülmektedir. Bulgularda 
lisansüstü eğitim alan öğrencilerin genellikle danışarak ya da kendilerinin problemi çözmeye 
çalıştıkları, problemden kaçınma durumunda olan katılımcıların azınlıkta olduğu görülmüştür. 
Lisansüstü eğitim almış olmanın, bireyleri düşünme fikir ve bilgi üretmeye yönlendiren eğitim 
anlayışının oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.  

Lisansüstü eğitim alan üniversite öğrencilerinin bireysel inovasyon profilleri, alt temalar temelli 
incelendiğinde, genel anlamda inovatif fikirlere ve buluşlara karşı temkinli ve araştıran/sorgulayan bir 
yaklaşım sergilemekte oldukları görülmektedir. Fikir liderliği ile yeni fikirlere yaklaşım alt temalarının 
baskın olduğu görülmektedir. Çuhadar, Bülbül ve Ilgaz (2013), çalışmalarında öğretmen adaylarının 
sorgulayıcı araştıran olarak sınıflamaktadır. Çelik (2013) ise, çalışmasında katılımcıların en fazla 
sorgulayıcı/araştıran bireysel inovasyon profiline sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada 
elde edilen bulgulara göre lisansüstü öğrencilerin bireysel inovasyon profillerinin eğiliminin de 
sorgulayıcı/araştıran olarak görülmüştür ve sözü edilen çalışmaların sonucuyla örtüşmektedir.  

4.2. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Liderlik 4.0 Yaklaşımları 

Araştırmada incelenen kavramlardan bir diğeri olan Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik 
soru yapılandırılmış ve alt sorular halinde yönlendirilmiştir.  Sorulan sorular, örgüt yapısına yaklaşım, 
etkileşim kurma yöntemleri, bilgi yönetimi yaklaşımları, çalışan gelişimi takibi ve kullanılan liderlik 
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stilleri başlıkları altında yapılandırılmıştır. Her bir başlığa ilişkin soru ve bulgular bu bölümde ele 
alınmıştır.  

4.2.1. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Örgüt Yapılandırma Biçimleri 

Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik ilk alt soru olan “Okulda öğretmenleriniz ile 
oluşturacağınız örgütü ne şekilde yapılandırırsınız?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. 

Tablo 3.  Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin örgüt yapısına yaklaşım  

Tema  Alt Tema  Kodlar Katılımcılar          n 

Örgüt Yapısına 
Yaklaşım 

 

 

  

Yatay yapı 

 

 

 

 

 

Hiyerarşik 
yapı 

 

 

 

Esnek yapı 

 

 

 

İletişim kurma 

Özdenetim 

İşbölümü yapabilme 

Sorumluluk kazandırma 

Karara katılım 

 

Emir – komuta ilişkisi  

Yöneticinin denetim yapması 

Rutin görevlendirme 

 

Karma örgütlenme 

Örgütte aidiyet  

Öğrenen örgüt 

Yöneticilik yerine liderlik yapılması 

Formal ve informal yapıları ele 
alma 

K1, K2, K3,K8, K10      

K5, K6, K9 

K4, K10 

K4, K5 

K6, K11 

 

K1, K6 

K9 

K11 

 

K1, K6, K7, K9, K11 

K6, K7 

K6, K7 

K7 

K7 

5 

3 

2 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

5 

2 

2 

1 

1 

 

Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin kodladığı örgüt yapısına 
yaklaşım temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 3’te yer verilmektedir. Lisansüstü eğitim alan 
öğrencilerin kodladığı örgüt yapısına yaklaşım 3 alt temada toplanmıştır.  Bu temalar yatay yapı, 
hiyerarşik yapı ve esnek yapı şeklindedir (Tablo 3).  

Yatay yapı alt teması incelendiğinde iletişim kurma ve özdenetim kodlarının en çok üzerinde durulan 
başlıklar olduğu görülmektedir. Bunu takip eden başlık ise, işbölümü yapabilme kodudur.  
Katılımcıların yüksek oranda yatay örgüt yapısına eğilimli oldukları görülmektedir. Özellikle iletişim ve 
işbirliğinin örgüt yapısı içinde olmazsa olmaz kavramlar olduğunu dile getirmektedirler. DeRue ve 
Ashford (2010), liderlik becerileri tanımlamış ve kişilerarası beceriler olarak tanımladığı liderlik 
özellikleri içinde iletişim kurma, işbirliğini ele almıştır.  Genç ve Yüksek (2018), Liderlik 4.0 
yaklaşımında da yatay ilişkilerin temel olduğu, karar alma süreçlerine alt kademelerin de katılımının 
sağlandığı ya da astların doğrudan kendi kararlarını alabilmelerine olanak sağlayan, âdem-i 
merkeziyetçi, özdenetimin daha fazla olması gerektiği belirtilmektedir. Katılımcıların üzerinde 
durdukları yatay örgüt yapısı algısının Liderlik 4.0 paradigmasında yer alan görüşlerle genel anlamda 
örtüştüğü görülmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin yatay örgüt alt temasına ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;” Ben bir lider olarak, içerisinde bulunacağım örgütün yatay 
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hiyerarşik bir yapılandırırdım. Örgütün tüm üyelerinin, alanlarında profesyonel bireyler olarak ihtiyaç 
duyulan tüm durumlarda kendi kendilerinin ve aynı zamanda örgütün yöneticisi olabilmelerini, içsel 
motivasyonlarla çalışmalarını, özgüvenli şekilde karar alabilmelerini dileyerek şeffaf bir örgütün şeffaf 
bir lideri olmak isterdim(K6).””Yatay örgütlenme şekline daha yakınım, çünkü hiyerarşik bir 
yapıdansa; özdenetim, görev bilinci ve uzmanlık davranışlarını ön planda tutmanın doğru olduğunu 
düşünüyorum (K5).” 

Örgüt yapılarına yaklaşım temasına ilişkin diğer alt temalar ele alındığında esnek yapıya eğilimin, 
yatay yapıyı takip ettiği ve en az hiyerarşik yapıya yer verildiği görülmektedir. Örgütlerdeki mekanik 
yapı, yüksek düzeyde iş bölümü ve uzmanlaşma, dikey hiyerarşik otorite, merkezi karar alma ve katı 
kurallara sahipken; organik yapı, zenginleştirilmiş iş bölümü ve uzmanlaşma, yatay ilişkiler, daha 
uyuma dönük davranışlara ve esnek bir yapıya sahiptir (Durmuş, 2019). Öğüt, (2009), Endüstri 4.0 ile 
birlikte örgütlerin mekanistik tasarımdan organik tasarıma doğru yönelim gösterdiğini ifade 
etmektedir. Bunun en önemli nedeninin Endüstri 4.0 paradigmasının içinde var olmayan katılık 
kültürü olduğuna işaret eder. Liderlik 4.0 yaklaşımında da örgütler için tek bir örgüt yapısının yeterli 
olmadığı, her örgüte özgü ihtiyaç ve durumlara göre esnek yapılanmaya gidilmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Durmuş, 2019). Katılımcıların esnek yapı algısının Liderlik 4.0 paradigmasında yer 
alan görüşlerle genel anlamda örtüştüğü görülmektedir. Buna karşın hiyerarşik yapılanmaya eğilimin 
de olması geleneksel yönetim anlayışının halen devam ettiğine işaret etmektedir. Lisansüstü eğitim 
alan öğrencilerin esnek örgüt alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Herkes 
örgüte karşı bir aidiyet duymalı. Örgütün entelektüel sermayesinden yararlanırım. Bunu kalıcı hale 
getiririm. Örgütü yapılandırırken, formal ve informal yapıları göz önünde bulundururum. Dikey ve 
yatay ilişkilerin esnek olmasını sağlarım. Sorumluluk verdiğim kadar yetkide veririm. Aslında amacım 
yönetici olmak değil bu örgütü yapılırken lider olmaktır(K7).” 

4.2.2. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Etkileşim Kurma Yöntemleri 

Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik ikinci alt soru olan “Okulda liderlik süreciniz boyunca 
farklı okullarla etkileşim sürecinizi hangi yöntemlerle gerçekleştirmektesiniz?” sorusu katılımcılara 
yöneltilmiştir.  

Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin kodladığı dijital etkileşim 
yöntemleri temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 4 ‘te yer verilmektedir. 

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı etkileşim yöntemleri 2 alt temada toplanmıştır.  Bu 
temalar, dijital ve geleneksel şeklindedir (Tablo 4).  

Tablo 4.   Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin dijital etkileşim kurma yöntemleri 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar           n 

Etkileşim 
Yöntemleri 

Dijital  

 

 

 

 

 

Geleneksel 

Whatsap/Outlook programı  

Telekonferans (Zoom, 
Teams..vb) 

Sanal sınıf uygulamaları 

Sosyal medya araçları 

Network ağ yapıları 

 

Yüz yüze etkileşim 

Hizmet içi eğitim, toplantılar  

K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, 
K11 

K2, K3, K9 

K1 

K4 

K7 

 

K1, K2, K3, K5, K6, K8, K10, K11 

K6, K7, K8, K10 

9 

3 

1 

1 

1  

 

8 

4 
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Dijital etkileşim alt teması bulguları ele alındığında Whatsap/Outlook programının en sık başvurulan 
yöntem olduğu göze çarpmaktadır. Son dönemde yaşanan Covid 19 salgını sonrası ortaya çıkan 
uzaktan eğitim alternatifi ile birlikte telekonferans programlarının da kullanılan yöntemler arasında 
olduğu görülmektedir. Dijital etkileşim kurma yöntemlerinin yanı sıra geleneksel yöntemlerde yüz 
yüze etkileşimin halen önemini koruduğu da göze çarpmaktadır. Bu durum bize her ne kadar dijital 
yöntemler aktif olarak kullanılıyor olsa da katılımcılar için tek başına yeterli gelmediğini 
düşündürmektedir. Koçel’e göre, yöneticinin dikkat etmek zorunda olduğu ve yönetim sürecinin en 
önemli basamaklarından biri iletişimdir (Koçel, 1995). Özdemir’e göre, inovatif örgütlerin iyi bir 
iletişim sistemleri bulunmaktadır ve bu onların en belirgin özelliğidir (Özdemir, 2000; Akt. Kırşan, 
2019). Avcı (2019), yapmış olduğu çalışmada whatsapp gibi dijital iletişim araçlarının kullanımının okul 
yönetiminde iletişimi anlık geribildirimlerle sağlamak, sürekli bireylere erişebilmek ve okul içi 
etkileşimi arttırmak amacıyla kullanıldığını ve iyi bir iletişim kanalı oluşturduğu sonucuna elde 
etmiştir. Dijital alt temaya ilişkin bulguların, literatürde yapılan çalışmalarla (Kırşan, 2019; Avcı, 2019) 
örtüştüğü görülmektedir. Çağlak (2019), yapmış olduğu çalışmada dijital iletişim yöntemlerinin sık 
kullanıldığını ancak, Whatsapp gibi uygulamalar ile iletişime geçmenin sosyal hayat içerisinde yüz 
yüze iletişimin getirdiği pek çok avantajdan yoksun olduğunu da unutulmaması gerektiğini 
belirtmektedir.  Geleneksel alt temasında en çok belirtilen yüz yüze etkileşim yönteminin katılımcılar 
tarafından sık kullanılmasının temelinde de dijital etkileşim yöntemlerinden üstün taraflarının olduğu 
söylenebilir.  

Liderlik 4.0 paradigması açısından hızlı dijital etkileşimler örgütsel iletişimde önemlidir (Durmuş, 
2019). Dijital gelişmeler liderlik parametrelerinde değişikliklere neden olmakta ve bu doğrultuda okul 
liderlerinin sahip olması gereken dijital liderlik becerilerini ve yeterlilik düzeylerinin yüksek olması 
beklenmektedir (Zhong, 2017). Yücebalkan (2018), okullarda Eğitim 4.0 kavramı içerisinde de yer 
alan, uzaktan eğitim, senkron ve asenkron eğitim uygulamaları, sınıf yönetimi uygulamaları, sınıfsız 
öğrenme (sanal okul), sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ, robotlar, robotik 
kodlama uygulamalarının (Öztemel, 2018) kullanımının artışı, dijital liderliği de bir bakıma zorunlu 
hale getirdiğini belirtmektedir. Carretero, Vuorikari ve Punie (2017) dijital yeterlilikler içerisinde dijital 
teknolojiler yoluyla etkileşimin yer alması ve 2023 Vizyon Belgesi’nde de buna yer verildiği 
görülmektedir (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Elde edilen bulgular incelendiğinde de, eğitim 
yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan ve aynı zamanda çalışmakta olan katılımcıların dijital 
etkileşim yöntemini kullandıkları ve aynı zamanda da yüz yüze etkileşimin avantajlarını da buna 
entegre ettiği görülmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin etkileşim yöntemleri temasına ilişkin 
kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Farklı okullarla etkileşim sürecinde her yöntemi 
kullanırım. Ancak kişilerle yüz yüze görüşmelerin daha etkili olduğunu düşünüyorum (K3).””11 kampüs 
ve 29 okulumuz var. Tabi iki kurum olarak  çok büyük bir yapıya sahibiz. Bu kadar büyük örgüt 
yapısında idare ve öğretmenlerin, hizmetlilerin sevk ve idaresi bir network ağı ile yapılmalı. Bunun için 
okulun kendi içerisinde kullandığı network ağları Outlook, whatsap grupları da var (K7).”” Etkileşim 
sürecimi daha çok yüz yüze görüşmelerle sürdürmeyi, acil ve geniş çaplı durumlar içinse whatsapp 
gruplarını tercih ederdim (K5).” 

4.2.3. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bilgi Yönetim Yaklaşımları 

Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik üçüncü alt soru olan “Siz liderlik sürecinizde bilgi 
yönetimini hangi yollarla sağlamaktasınız? Öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde bilgi akışı ne şekilde 
sağlanmaktadır?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  

Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin kodladığı bilgi yönetim 
yaklaşımları temasına ilişkin alt temalar ve kodlar Tablo 5’te belirtilmektedir.  
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Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı bilgi yönetim yaklaşımlarına ilişkin kodlar yedi başlık 
atında toplanmıştır (Tablo 5).  

Bilgi yönetim yaklaşımları temasına ilişkin kodlar incelendiğinde, örgüt içerisinde bilgi yönetiminde 
geleneksel ve dijital yaklaşımların bir arada olduğu ve kullanıldığı görülmektedir. Yüz yüze 
görüşmeler, sosyal medya araçları ve anlık mesajlaşma sistemleri okul içinde veli, öğretmen, öğrenci 
ve yönetim arasındaki bilgi akışında katılımcıların en çok dile getirdikleri yaklaşımlardır.  

Durmuş (2019), dijital dönüşümle beraber bilgiye erişimin hızlandığını, bilgi kalitesinde belirli bir 
standartta olmasının imkansız olduğunu ve bu nedenle liderlerin örgüt içerisinde bilgi yönetimini en 
iyi şekilde sağlaması ve bilgi kullanma kurallarını belirlemesi gerektiğini ifade etmektedir. Carretero, 
Vuorikari ve Punie (2017) belirlediği dijital yeterlilikler çerçevesinde yer alan bilgi ve veri 
okuryazarlığı, dijital okul liderlerinin veriyi bulma, yönetme ve değerlendirme gibi sahip olması 
gereken özellikleri ele almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde de eğitim yönetimi alanında 
lisansüstü eğitim alan ve aynı zamanda çalışmakta olan yönetici ve öğretmenlerin bilgi akışını 
yönlendirmede birçok yaklaşımı kullandıkları görülmektedir. Benzer bir şekilde bilgi yönetimine ilişkin 
yapılan çalışmalarda (Erten 2006; Almış, 2010; Yiğit, 2013; Çelebi, 2013)  ise okul yöneticilerinin 
kendilerini, bilgiyi elde etme/üretme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma boyutlarında yeterli 
gördüklerine ilişkin sonuçlar bulunmaktadır. Elde edilen bulgular ile çalışmaların örtüştüğü 
görülmektedir ancak bilgi yönetiminin değerlendirme ve depolama boyutuna ilişkin katılımcıların 
herhangi bir görüş bildirmemeleri de göze çarpmaktadır. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilgi 
yönetimi temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Bilgi yönetimini sosyal medya 
araçlarını kullanarak paylaşırım. Kurduğumuz Whats ap grupları, OBS otomatik bilgi sistemi, facebook 
vb. gibi dijital platformlarla öğretmen,öğrenci ve velibilgi akışını en seri şekilde sağlamaktayız (K7).” 

4.2.4. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Çalışan Gelişimi Takibi 

Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik dördüncü alt soru olan “Öğretmenlerinizin mesleki 
anlamda gelişmelerini sağlamak ve takip etmek için hangi uygulamaları gerçekleştirirsiniz?” sorusu 
katılımcılara yöneltilmiştir. Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin 
kodladığı çalışan gelişimini takip etme temasına ilişkin alt temalar ve kodlar belirtilmektedir (Tablo 6). 

Tablo 5.  Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilgi yönetim şekilleri 

Tema Kodlar          Katılımcılar n 

Bilgi Yönetim 
Yaklaşımları 

Yüz yüze görüşmeler  

Sosyal medya araçları 

Anlık mesajlaşma sistemleri(OBS, whatsap) 

E- posta grupları 

Telekonferans sistemleri(Zoom, Teams..vb) 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 

Okul web sitesi 

K1, K4, K8, K9, K11 

K1, K2, K5, K7, K8 

K1, K2, K6, K7, K8 

K3, K6, K7, K10 

K5, K8 

K1, K10 

K8 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

1 

Tablo 6.    Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin çalışan gelişimini takip etme biçimleri 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar          n 

Çalışan 
Gelişimi 

Çalışan 
gelişimindeki 

Hizmet içi eğitime katılım 

Konferans, seminer ve eğitimlere 

K1, K2, K4, K6, K8, K11        6 
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Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı çalışan gelişimi takibi temasına ilişkin iki alt tema 
belirlenmiştir. Bu temalar, çalışan gelişimindeki katkılar ve çalışan gelişimini kontrol şeklindedir (Tablo 
7).  

Çalışan gelişimindeki katkılar alt temasına ilişkin kodlara bakıldığında hizmet içi eğitime katılım en çok 
belirtilen başlık olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, konferans, seminer ve eğitimlere katılım ve 
lisansüstü eğitime yönlendirme başlıkları da belirtilmiştir. Akbaşlı ve Diş’e göre (2019), okul 
liderlerinin temel sorumluluğu, okulda çalışanlarının yeteneğini ve potansiyelini örgütün okulun 
kurumsal hedefleri göz önünde bulundurularak ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, Liderlik 4.0 
bağlamında ele alınan dijital okul liderleri de çalışanlarının dijitalleşmesini, kurumun hedefleri 
doğrultusunda yetiştirilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için okul içi ve dışı paydaşlarla 
işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Elde edilen bulgular irdelendiğinde, öğretmenlere mesleki 
gelişim anlamında, çalışanlara yönelik katkılarının bakanlık, üniversiteler ile işbirliği yapılan hizmet içi 
eğitimler ve konferanslara yönlendirmelerin olduğu görülmektedir. Bu bulgunun ortaya çıkmasının 
temelinde katılımcıların lisansüstü eğitim alıyor olmalarının ve MEB’te en kolay öğretmenlerin ve 
yöneticilerin erişebildiği eğitimlerin, hizmet içi eğitim olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir.  

Durmuş (2019), Liderlik 4.0 parametrelerinden biri olarak belirttiği çalışanların gelişimi için uygulama 
toplulukları, çevrimiçi videolar ve portallar gibi dijital imkanların oluşturulması gerektiğini 
belirtmektedir. Aksal (2015), Liderlik 4.0 kapsamında da ele alınan dijital liderler olarak müdürlerin, 
eğitim sistemine teknolojilerin entegrasyonu için model oluşturmaları; inovatif yapıda olmaları ve 
okul iklimi içinde direnci kırarak çalışanlara katkı sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda, 
elde edilen bulgulara göre katılımcıların çalışan gelişimindeki katkılarının, dijitalleşmeye yönelik 
olmadığı söylenebilir. Daha çok mesleki gelişim hedeflenmiş ve MEB izin verdiği sınırlar içerisindeki 
katkılar dile getirilmiştir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin çalışan gelişimindeki katkılar alt temasına 
ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;  “Hizmet içi eğitim almalarını sağlarım. Akademik 
gelişimlerinde onlara yardımcı olurum (K8).” “Mesleki çalışma dönemlerinde yapılan planlama 
dâhilinde okulumda planları öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik etkinliklere katılımını teşvik 
ederim (K11).” 

Çalışan gelişiminin kontrolünde en sık kodlanan başlığın MEBBİS ve Elektronik modül kullanımının 
olduğu görülmektedir. Bunu takip eden kodun da örgüt işi eş güdümlemeyi sağlayan OGYE ekiplerinin 
aktif kullanımı olarak görülmektedir (Tablo 7). Çalışan gelişimindeki katkılarda olduğu gibi Milli Eğitim 
Bakanlığı kapsamında en sık başvurulan kontrol mekanizmaları dile getirilmiş olduğu söylenebilir.  

Takibi katkıları 

 

 

 

Çalışan 
gelişimini 
kontrol  

katılım 

Lisansüstü eğitime yönlendirme 

Bilimsel toplantılara katılım  

Ödül yöntemi 

 

MEBBİS ve Elektronik modül kullanımı 

OGYE ekiplerini aktif tutma 

Çevrimiçi toplantılar 

Akıllı okul sistemleri 

Öğretimsel denetim 

K1, K3, K4, K5, K7 

K1, K6, K7, K8, K9 

K4, K8, K9 

K2, K6, K10 

 

K1, K3, K4, K5, K6, K8, K10 

K1, K2, K6, K7, K9 

K8, K9, K10 

K5 

K10 

5 

5 

3 

3 

 

7 

5 

3 

1 

1 
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ITU’nun (2018) belirtmiş olduğu dijital beceriler incelendiği zaman, temel bilgisayar ve mobil teknoloji 
gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini temel düzey beceriler olarak belirtilirken, e 
kitap hazırlama, bazı yazılımları kullanma ve ayrıca e-ticaret işlemleri yapabilmenin orta düzey dijital 
beceriler olarak ifade edildiği, ileri düzey dijital becerilerin ise Endüstri 4.0’ı tetikleyen teknolojiler ve 
günümüz iş ve yaşam koşullarında sahip olunması beklenen dijital beceriler olduğu söylenebilir. Elde 
edilen bulgularda katılımcıların temel düzey dijital becerilerini kullandıkları veri analizi, büyük veri gibi 
ileri düzey becerileri kullanarak herhangi bir kontrol süreci izlemedikleri söylenebilir. Lisansüstü 
eğitim alan öğrencilerin çalışan gelişimini kontrol alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı 
aşağıdaki gibidir;”MEB tarafından MEBBIS gibi elektronik ortamlardan öğretmenlerin bilgilerine 
ulaşmam kolay. Bu nedenle kontrol edebilmenin en kısa yolu bu oluyor (K2).””MEBBIS modülü ve 
diğer veritabanlarından verilerin ortaya çıkması kolay. E- okul, E- kurs E- sertifikalara ulaşarak kontrol 
edebilmek mümkün (K10).” 

4.2.5. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Liderlik Sürecindeki Liderlik Stilleri 

Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik beşinci alt soru olan “Okulda hangi liderlik stilini baskın 
olarak kullanmaktasınız?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta 
olan lisansüstü öğrencilerin kodladığı liderlik stilleri temasına ilişkin alt temalar ve kodlar Tablo 7’de 
belirtilmektedir.  

 

Tablo7.   Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin liderlik sürecindeki liderlik stilleri 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar                n         
(Alt tema) 

Liderlik 
stilleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönüşümcü Liderlik 

 

 

Etkileşim seviyesi yüksek 

İleriye dönük gelişim 

Çözüm odaklı 

K2 

K2, K3, K9, K11 

K3, K9 

4 

 

 

Demokratik liderlik 

 

 

 

Etkileşimin önemli olması 

Ortak karar alma 

Sorumluluk bilinci 

Özgür düşünebilme 

K4, K8 

K4, K5, K6, K8 

K6 

K6 

4 

 

 

 

Etik Liderlik 

 

 

Herkese aynı mesafede olma 

Adaletli olma 

Değerleri yüksek olma 

K1 

K1, K10 

K10 

2 

 

 

Karizmatik Liderlik 

 

 

Vizyon ve misyon sahibi 

Çatışma..vb ortamlarda etkin 

Örgüt kültürü oluşturma 

K7, K10 

K7 

K10 

2 

 

 

Vizyoner Liderlik 

 

Değişimlere açık olma 

Etkileme becerisi yüksek 

K9, K10 

K10 

2 

 

Öğretimsel Liderlik Örgütsel başarı K1 1 
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Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı liderlik stilleri temasına ilişkin altı alt tema belirlenmiştir. 
Bu temalar,  dönüşümcü liderlik, demokratik liderlik, etik liderlik, karizmatik liderlik, vizyoner liderlik 
ve öğretimsel liderlik şeklindedir (Tablo 7).  

Elde edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların en çok dönüşümcü ve demokratik liderlik stilini 
benimsediği görülmektedir. Tablo 7’de belirtilen liderlik stillerine ilişkin kodlar katılımcının 
benimsediği liderlik stiline ilişkin algılarını da ortaya koymaktadır. Durmuş (2019), 4. Endüstri 
devriminin getireceği yeni liderlik modeline değişimlerdeki rolü nedeniyle dönüşümcü modelin tek 
başına yeterli olmayacağını ve dönüşümselliğin yanı sıra, öğrenmeye ve yeniliğe odaklanmaları 
gerektiğini belirtmektedir. Tarhan (2018) ‘e göre günümüzde örgütsel değişimlerde en çok önerilen 
liderlik modeli dönüşümcü (Transformasyonel) liderlik modelidir ancak, yeni çağın liderlerinin, yerine 
göre otokratik, yerine göre demokratik, yerine göre bırakın yapsınlar, yerine göre etkileşimci, yerine 
göre dönüşümcü liderlik modellerini esnek olarak uygulayabilir olmaları gerektiğini belirtmektedir. 
Torun ve Taşgit (2016), liderlik stillerinin bireysel inovasyon performanslarına yansımalarını ele almış 
ve inovasyon faaliyetlerinin artırılmasına olumlu etkisi bulunmakta olduğunu belirtmektedirler. Elde 
edilen bulgularda dönüşümcü liderlik en çok dile getirilen liderlik tipi olmasına karşın, katılımcıların 
birden farklı liderlikleri bir arada kullanabildiklerine ilişkin kodları tek başına dönüşümsel liderliği 
kullanmadıklarını işaret etmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin birden fazla liderlik stillini 
benimsediklerine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;” Vizyoner lider, yani yeni bakış 
açısına sahip bir yönetici, diğer yöneticilerden farklı olarak değişik gelişmeleri ve olayları 
okuyabilme yeteneğine sahip bir lider olmaya çalılşmaktayım. Vizyoner lider, geleceğe yeni bir 
bakış açısıyla bakabilir ve bu yeni bakış açısını üstün bir yetenekle analiz ve sentez edebilir. Bunun yanı 
sıra karizmatik liderlerin de vizyon ve misyon sahibi olduklarını düşünüyorum ve vizyonerlik ile birlikte 
kullanmam gerekli. Bu liderler, izleyenlerin kendi kişiliği ile çok güçlü özdeşim kurmasını sağlamış ve 
izleyenlerin üzerinde yoğun duygusal izlenimler bırakırlar. Ayrıca etik lider özelliğim ön plandadır. Adil 
ve dengeli kararlar veren dürüst, şefkatli ve prensip sahibi olmaya çalışıyorum (K10)”  

Liderlik 4.0 perspektifinden bakıldığında, bulgularda dikkat çeken bir diğer unsur ise dijital liderlik alt 
temasının katılımcılar tarafından dile getirilmemiş olmasıdır. Öztemel (2018), Eğitim 4.0 ile birlikte 
okullarda yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün örgütlerin her aşamasına yansımasının kaçınılmaz 
olduğunu belirtmektedir. Yöneticilerin de, ITU (2018) tarafından belirtilen ileri düzey beceri ve 
yeterliliklere sahip olması bu değişim sürecinin önemli bir aşamasıdır. Okulların gelecekteki başarısı 
için dijital liderliğin önemli olduğu ve Liderlik 4.0 paradigması içinde de önemli bir yeri olduğu 
belirtilmektedir. Liderlik 4.0'ı uygulayan liderler dijital liderler ve dijital transformatörlerdir (Raza, 
2016). Oberer ve Erkollar (2018) tarafından oluşturulan liderlik matrisinde yer almakta olan sosyal 
liderlik SL (Sosyal Lider 4.0), inovasyon ve teknolojiye bakılmaksızın çalışanlar için samimi bir ortam 
yaratma yeteneğini ifade etmekte ve çalışanları desteklemek önemli olarak belirtilmektedir. Elde 
edilen katılımcı görüşlerinin, genel olarak kişilerarası ilişkiler, örgüt içi işbölümü, sorumluluk ve 
etkileşim seviyeleri özelliklerini ele alan liderlik stillerini benimsedikleri, sosyal liderlik kavramına daha 
yakın oldukları ve örgüt içi dijital gelişim boyutunu göz ardı ettikleri söylenebilir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın temel amacı; eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bireysel 
inovasyon profillerinin Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesidir. Araştırmada öncelikle 
katılımcıların bireysel inovasyon profil özellikleri, daha sonra ise Liderlik 4.0 parametrelerine göre 
örgüt yapısına yaklaşım, etkileşim kurma yöntemleri, bilgi yönetimi yaklaşımları, çalışan gelişimi takibi 
ve kullanılan liderlik stilleri ele alınmıştır. Bu başlıklara ilişkin sonuçlar ve öneriler şu şekildedir; 

»  Bireysel inovasyon profilleri incelendiğinde fikir liderliği, yeni fikirlere yaklaşım, yaratıcı 
liderlik ve girişkenlik şeklinde dört alt temanın oluştuğu görülmektedir Lisansüstü eğitim alan 
üniversite öğrencilerinin bireysel inovasyon profilleri alt temalar bazında incelendiğinde genel 
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anlamda inovatif fikirlere ve buluşlara karşı temkinli ve araştıran/sorgulayan bir yaklaşım 
sergilemekte oldukları görülmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte yönetimin de değişim geçireceği ve 
liderlerin karakteristik özelliklerinin de bu değişimden etkileneceği düşünülmektedir. Liderlik 4.0 
olarak da adlandırılan bu yaklaşımda en belirgin özellikler inovasyon yeteneği, dijital beceriler, 
işbirlikli çalışma, kişilerarası beceriler, eleştirel düşünme olarak sıralanmaktadır (Toduk ve Gande, 
2016; Raza, 2016; Tarhan, 2018). Yeni fikirleri benimseme, yeni fikirlere uyum sağlama ve yenilikleri 
ilk kullanan olma kodlarının katılımcılar tarafından belirtilmemesi Liderlik 4.0 kapsamında olumsuz 
olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, fikir liderliği ile yeni fikirlere yaklaşım alt temalarının baskın 
olduğu görülmektedir. Yeni fikirlere yaklaşım alt temasına ilişkin bulgular incelendiğinde, sorgulayan 
ve temkinli olan katılımcı sayısının diğer kodlara göre fazla olmasının, yeni fikirlere olan yaklaşımlarda 
katılımcıların birçok boyutu ele aldığını, eleştirel düşündüğü ve yönetsel anlamda da bu davranış 
biçimlerini yansıtabileceklerini düşündürmektedir. Bununla beraber fikir lideri olan bireylerin de 
yeniliklerde öncü olması, fikirlerinin diğer bireyler tarafından önemsenmesi, inovatif yeteneklere 
ilişkin bir bulgu olarak söylenebilir. Bireysel inovasyon profillerinin incelenmesi ve belirlenmesi bir 
örgütte oldukça önemli bir bulgu olduğu düşünülmekte ve ilerideki çalışmalarda nitel çalışmaları 
destekleyen nicel verilerle farklı örneklemlerde çalışılması önerilmektedir. 
»  Liderlik 4.0 kapsamında ele alınan örgüt yapılarına yaklaşıma ilişkin bulgulara bakıldığında 
katılımcıların yüksek oranda yatay örgüt yapısına eğilimli oldukları görülmekte ve iletişim, kişilerarası 
ilişkiler ile işbirliğinin örgüt yapısı içinde olmazsa olmaz kavramlar olduğunu dile getirmektedirler. Bu 
özelliklerin aynı zamanda (Toduk ve Gande, 2016; Raza, 2016; Tarhan, 2018) tarafından dile getirilen 
karakteristik özelliklerin bazıları ile benzerlik göstermektedir. Yatay yapı yaklaşımına karşın esnek yapı 
algısının da birçok katılımcı tarafından benimsenmiş olması Liderlik 4.0 yaklaşımında olduğu gibi tek 
bir yapının yeterli olmayacağına dair görüşleri destekler bir sonuçtur. Yeniçağın sonucunda esnek bir 
yapının gerçekleştirilmesi gerekmekte ve duruma göre değişik yaklaşımlar kullanılması 
öngörülmektedir (Durmuş, 2019; Tarhan, 2018; Öğüt, 2009). Hiyerarşik yapı yaklaşımlarının da 
katılımcılar tarafından daha sınırlı benimsenmesi Liderlik 4.0 kapsamında olmaması gereken katılık 
özelliğini destekler bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Bireylerin örgüt yapılarına olan 
yaklaşımlarının, deneysel çalışmalarla desteklenerek gözlenmesi nitel verileri güçlendiren bir çalışma 
olacaktır ve ilerleyen çalışmaların bu yönde olması önerilmektedir. 
»  Etkileşim yöntemleri bulguları incelendiğinde lisansüstü eğitim alan öğrencilerin ve aynı 
zamanda çalışmakta olan katılımcıların dijital yöntemlerde en sık Whatsap uygulamasını kullandıkları 
ve geleneksel anlamda ise yüz yüze etkileşimi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Liderlik 4.0 
perspektifinden bakıldığında dijital çağın bir getirisi olarak dijital yeterliliklerin beklenen liderlik 
özellikleri arasında görüldüğü ve 2023 Vizyon Belgesi’nde de buna ilişkin ifadelere yer verildiği 
görülmektedir (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Bu açıdan katılımcıların dijital yöntemleri 
kullanmalarının önemli bir sonuç olduğu düşünülmektedir ancak dijital yöntemlerin Eğitim 4.0 ile 
gelen farklı bileşenler (sanal sınıf, telekonferans, network ağ yapıları vb.) (Öztemel, 2018), ile de 
çeşitlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın vizyonu içerisinde yer 
alan hizmet içi eğitim içeriğinin daha uygulamaya dönük olması ve yöneticilerin yeniliklere yönelik 
farkındalık eğitimleri almaları gerekmektedir.  
» Bilgi yönetim yaklaşımları bulguları incelendiğinde örgüt içerisinde bilgi yönetiminde 
geleneksel ve dijital yaklaşımların bir arada kullanıldığı görülmekte ve etkileşim yöntemleri bulguları 
ile de benzerlik gösteren bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Elde edilen bulgulara göre (Tablo 6),  
bilgiyi kullanma ve yönetme boyutlarına ilişkin dijital teknolojilerden faydalandıkları söylenebilir. 
Ancak, 2023 Vizyon Belgesi’nde dile getirilen eylem planlarında en çok vurgulanan veriye dayalı 
yönetime dayalı bilgi yönetiminin değerlendirme ve depolama boyutuna ilişkin katılımcıların herhangi 
bir görüş bildirmemeleri dikkat çekici sonuçlardandır (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Dijital 
beceriler kapsamında, MEB ve üniversiteler işbirliği içerisinde olmalı ve 2023 Vizyon belgesinde de 
belirtilen hedefler doğrultusunda yöneticilere yönelik eğitimlerini arttırmaları önerilebilir.  
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»  Çalışanların takibi bulguları incelendiğinde, katılımcıların çalışanlara katkı ve kontrol 
anlamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği sınırlar içerisindeki unsurlar dile getirilmiştir. En sık 
başvurulan yollar incelendiğinde, MEBBİS, Elektronik platformlar öne çıkmakta ve katılımcıların temel 
düzey dijital becerilerini kullandıkları veri analizi, büyük veri gibi ileri düzey becerileri kullanarak 
herhangi bir kontrol süreci izlemedikleri söylenebilir.  Liderlik 4.0 perspektifinden ele alındığında 
dijital becerilerin katılımcılar tarafından geliştirilmediği ve göz ardı edildiği düşünülmektedir. 
»  Liderlik stilleri bulgularında katılımcıların dönüşümcü liderlik stiline yakın oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların birden fazla liderlik stiline de vurgu yaptıkları 
görülmektedir. Liderlik 4.0 kapsamında esnek liderlik anlayışı ile örtüşen bir sonuç olduğu 
görülmektedir. Ancak dijital liderlik ile ilgili bir bulguya ulaşılamaması, katılımcıların örgüt içi dijital 
gelişim boyutunu göz ardı ettikleri, dijitalleşmeye eğilimlerinin olmadığı sonucunu ortaya 
koymaktadır. Bu sonucun nicel verilerle desteklenmesi, dijital okuryazarlık beceri düzeylerini ortaya 
koyabilecek deneysel çalışmalara yada projelere yer verilmesi çalışmanın derinlik kazanması için 
araştırmacılara önerilmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre ortaokul yöneticilerinin dijital örgüt yeterliliklerinin Endüstri 
4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan dijital 
dönüşüm evresindeki okul yöneticilerinin dijital örgüt yeterlilikleri, dijital örgüt özellikleri esas 
alınarak belirlenmiştir. Araştırma 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında ortaokulda öğretmen olarak 
görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilen sekiz katılımcıdan oluşmaktadır. Nitel bir 
durum çalışması olarak tasarlanmış bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan 
veriler tematik içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu doğrultuda, oluşan temalar, yenilikçi 
vizyonerlik, ağ oluşturma, dijital zeka, dijital yetenek avcılığı, kaos yönetimi, eşgüdümleme ve iki 
yönlülük şeklindedir. Elde edilen bulgulara göre, yenilikçi vizyonerlik davranışlarında, ortaokul 
yöneticilerinin çoğunlukla yeniliğe karşı uyum gösterdikleri, inovatif özelliklere sahip oldukları 
sonucuna varılmıştır. Son dönemde yaşanan Covid19 salgını nedeniyle, uygulanan uzaktan eğitim 
sürecinde, ağ oluşturma davranışlarında, sanal ağda yer alan çevrimiçi telekonferanslar, anlık 
mesajlaşma sistemleri, sanal sınıf kullanımları gibi bileşenlerin aktif kullanıldığı görülmektedir. 
Öğretmenler, ağ üzerinde ekip oluşturma ve değişim ajanlığı davranışlarında, ortaokul yöneticilerinin 
kendilerinden,  dijital yeterlilik ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesine yönelik beklentilerinin 
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenleri hizmetiçi eğitime yönlendirme davranışının, okul 
yöneticileri tarafından nadiren gerçekleştirildiği görülmektedir. Kaos yönetimi davranışlarına 
bakıldığında, yöneticilerin çoğunlukla demokratik bir yönetim tarzı olduğu görülmektedir. Dijitalleşme 
sürecinde,  eşgüdümleme yöntemlerinde, okul yöneticilerinin yönetmeliğe bağlı hareket etme 
sınırlılıklarının bulunması dikkat çekici bir diğer unsurdur. Öğretmenlerin görüşlerine göre, 
yöneticilerin insiyatif alabilecekleri alanların sınırlı olduğu ve aldıklarında da karşılaşacakları 
yaptırımlardan dolayı çekincelerinin olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Liderlik, Dijital Dönüşüm,  Okul Yöneticisi, Endüstri 4.0 

Investıgatıng The Dıgıtal Organızatıonal Competencıes Of Secondary School Admınıstrators From 
The Industrıal 4.0 Perspectıve 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the digital organization competencies of middle school 
administrators from the perspective of Industry 4.0 according to teachers' views. The digital 
organization competencies of school administrators in the digital transformation phase that emerged 
with Industry 4.0 were determined on the basis of digital organization characteristics. The research 
consists of eight participants who work as teachers in the secondary school in the 2019-2020 
academic year, selected through an easily accessible sample. In this study, which was designed as a 
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qualitative case study, the data collected with a semi-structured interview form were interpreted 
with the thematic content analysis method. Accordingly, the themes formed are innovative visionary, 
networking, digital intelligence, digital talent hunting, chaos management, coordination and 
bidirectionality. According to the findings, it was concluded that middle school administrators mostly 
adapt to innovation and have innovative characteristics in innovative visionary behaviors. Due to the 
recent Covid19 epidemic, it is seen that components such as online teleconferences in the virtual 
network, instant messaging systems, virtual classroom use are actively used in the distance 
education process, networking behaviors. Teachers stated that middle school administrators had 
expectations from them for the development of digital competence and interpersonal skills in their 
team building and change agent behaviors on the network. It is seen that the behavior of directing 
teachers to in-service training is rarely performed by school administrators. Looking at the behavior 
of chaos management, it is seen that managers mostly have a democratic management style. In the 
digitalization process, it is striking that school administrators have limitations to act in accordance 
with regulations in coordination methods. According to the teachers' opinions, it is seen that the 
areas where administrators can take initiative are limited and they have reservations about the 
sanctions they will face when they do. 

Keywords: Digital Leadership, Digital Transformation, Organization, Manager, Industry 4.0 

1. Giriş 

Endüstri 4,0’dan bahsettiğimiz günümüzde, yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik, nanoteknoloji, 3D 
yazıcılar ve genetik ve biyoteknolojideki gelişimler, akıllı evler, fabrikalar, çiftlikler, mutfaklar, şehirler 
gibi bir zamanlar bilim kurgu filmlerine konu olan teknolojik gelişimler hızlı bir şekilde günlük 
hayatımıza dâhil olmaktadır. Endüstri 4.0’ın gerçekleri; bilgi basamağından ziyade üst düzey 
düşünebilme becerisi yani bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği yöntemlerdir 
(Nar, 2017). 

Endüstri 4.0’ın eğitime yansımalarının ise dönüşüm evreleri şeklinde gerçekleştiği düşünülmektedir. 
Eğitim 4.0 evresine kadar olan süreçte; Eğitim 1.0’da anlatım ve ezber odaklı eğitim, Eğitim 2.0’da 
bilgisayar ve internet odaklı eğitim, sonrasında Eğitim 3.0’da bilgi - üretim odaklı eğitim ve devam 
etmekte olan Eğitim 4.0 kapsamında inovasyon ve üretim odaklı eğitim yer almaktadır (Demir, 2018).  

Huber’in (2010), Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarından 15 ülkeyi kapsayan 
araştırma sonuçları, ülkeler arasındaki kültürel ve kurumsal farklılıklara karşın okul yöneticisi 
yetiştirme ve geliştirmeye yönelik etkinliklerde liderlikte yeni paradigmalar başlığına yer verdiği 
görülmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan Liderlik 4.0 kavramı da liderlikte ortaya çıkan yeni 
bir paradigmadır. Liderlik 4.0, liderlerin geleceği gördükleri, geleceği keşfettikleri ve başkalarını 
eğitmek için geri döndükleri öncülüne dayanır (Raza, 2016).  

Endüstri 4.0 döneminde örgütlerin rekabetçi ve yeniliklerin hızla arttığı bir ortamda olduğu 
görülmekte ve örgütlerin bunlarla başa çıkabilmesi gerekmektedir. Endüstri 4.0 açısından doğru 
teknolojiyi kullanmak kadar örgütteki dijital kültür ve becerilerin geliştirilmesi de oldukça önemlidir 
(Oberer ve Erkollar, 2018). Endüstri 4.0 liderlerinin yarının liderleri olacak beceri ve özelliklerle 
donatılması gerekmektedir (Raza, 2016). 

Liderler okullardaki insan kaynağını yöneten ve şekillendiren en önemli öğedir. Eğitim örgütleri 
bazında konuşulan her konuda yöneticiler çok önemlidir. Staffen & Schoenwald'a (2016) göre liderler 
dijital liderlik sürecinde liderlik etmeli, böylece değişiklikleri yöneterek ve çalışanları motive ederek 
örgütün Endüstri 4.0 etkisi ile baş etmesini sağlayabileceğini belirtir. Dijital liderlik, dijital dönüşüm 
sürecine liderlik etmek, aynı zamanda örgütün dijital olgunluk düzeyine bağlı olarak dijital ortamda 
liderlik etmek anlamına gelir. Dijitalleşmeden önceki liderlik klasik liderliktir. Dijitalleşmeyle başlayan 
yöneticiler, hem değişim sürecini hem de dijital ortamda oluşturdukları dijital örgütü yönetirler (Klein, 
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2020). Bu bilgiler ışığında, araştırmada, yöneticilerin dijital örgüt yeterliliklerinin dijital dönüşümü 
tetikleyen Endüstri 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Endüstri 4.0 ve Liderlik 
Endüstri 4.0, sanayi devrimlerinin en son evresinin ismidir. Siber-fiziksel sistemlere dayalı üretimin 
devreye girişi bu yeni devrimi diğerlerinden ayıran temel özelliktir. Birinci Sanayi Devrimi’ni, 18. 
yüzyılın sonunda, su ve buhar enerjili mekanik üretim tesislerinin kullanılması ile birlikte 
gerçekleşmiştir. İkinci Sanayi Devrimi, işbölümüne dayalı, elektrik enerjili kitle üretim olarak belirtilir. 
Üçüncü Sanayi Devrimi ise, imalatın otomasyonunu ileri safhalara taşımayı başaran elektronik ve bilgi 
teknolojilerinin uygulamaya aktarılması ile başlamıştır. Endüstri 4.0 sanayi devriminden dijital 
dönüşüm ve daha da ilerisine geçen süreci kapsamaktadır(Durmuş, 2019). Tarihsel olarak dört 
temelde ele alınmaktadır (Şekil 2).  

 
  

 
Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte, değişmesi öngörülen liderlik modelleri eğitimin yönetiminde başrolde 
olan yöneticiler için oldukça önemlidir. İyi bir lider, birlikte olduğu kişilerin özelliklerini çok iyi 
algılayabilen, onlara hoş görü ile yaklaşan hedefler ve vizyonlar doğrultusunda yönlendirebilen, 
problemleri çözümleyebilen, kritik düşünebilen, bakış açılarını duruma göre değiştirebilen, hiçbir 
surette umutlarını yitirmeyen özel kişilerdir (Durukan, T, 2006). 

Liderliğe ilişkin olarak herkesin ortak belirlediği bir tanım bulmak zordur. Tanımlar liderin hangi 
yönünün soruşturulduğuna, hangi disiplinlere göre ya da kuramsal perspektiften bakıldığına ve hangi 
pratik amacın gözetildiğine bağlı olarak değişmektedir (Hogg & Vaughan, 2014). Sosyal psikolojik bir 
perspektiften bakıldığında, Chemers (2001), liderliği, “bireyin kolektif bir hedefe ulaşmada başkalarını 
harekete geçirebilmesini sağlayan etkileme süreci” olarak tanımlamıştır (Chemers, 2001; Aktaran. 
Hogg & Vaughan, 2014).  Liderliği tanımlamak için liderlik ne değildir sorusunu da sormak 
gerekmektedir. Liderler kolektif 
hedefleri tanımlamada çok önemli 
role sahiplerdir. Bu nedenle, liderlik 
kişilerarası bir süreç olmaktan çok 
genelde bir grup sürecidir. Buna 
örnek olarak arkadaşınızın sizi 
öncelikle topluluk için temizlik normu 
geliştirmeye ikna etmişse ve siz de bu 
norma uymuşsanız bu durumda bu 
bir liderlik örneğidir ( Hogg & 
Vaughan, 2014). Geleneksel olarak 
liderleri tanımlamak için beş 
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Şekil 3. Liderliğin tanımlanan temel özellikleri. 

 

Şekil 2. Sanayi devrimlerinin tarihsel gelişimi (Durmuş, 2019). 
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temel unsur vardır (DeRue ve Ashford, 2010) takipçiler, etki, örgütsel hedefler, insanlar ve değişim 
Şekil 3'te özetlenmiştir. 

Liderler ve takipçi, bir liderden etkilenen kişidir. İyi takipçiler her zaman “evet” dememektedirler. İyi 
olanlar liderlere bilgi verir ve onları etkilerler. Etkileme, fikirleri ileten, kabul gören ve takipçileri 
fikirleri değişim yoluyla desteklemeye ve uygulamaya motive eden bir lider sürecidir. Organizasyonel 
hedefleri olan etkili liderler, kendileri ve takipçileri için ortak bir vizyon oluşturur ve onları kurumsal 
hedefler hakkında düşünmeye yönlendirir. Liderlik önde gelen insanlarla ilgilidir. Hedef belirlemek ve 
etkilemek değişim ile ilgilidir. Kuruluşların değişen küresel ortamlara hızla uyum sağlamaları 
gerekmektedir (DeRue ve Ashford, 2010). 

Yönetimsel liderlik becerileri tanımlanmıştır. Kişilerarası beceriler (insanlar), üretken ilişkiler 
geliştirerek bireyleri ve grupları anlama, iletişim kurma ve iyi çalışma becerisini içerir. Teknik 
beceriler, bir görevi yerine getirmek için yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğini içerir. Karar verme 
becerileri (kavramsal fikirler), durumları kavramsallaştırma ve sorunları çözmek ve fırsatlardan 
yararlanmak için alternatifler seçme yeteneğine dayanır. Yönetsel rol kategorileri kişilerarası rolleri, 
bilgilendirici rolleri ve karar verici rolleri içerir. Yönetim rolleri bir figür başı, lider, irtibat, monitör, 
dağıtıcı, sözcüsü, girişimci, rahatsızlık giderici, kaynak ayırıcısı veya müzakereci olabilir (DeRue ve 
Ashford, 2010).   

Neden Endüstri 4.0 ile ilgili liderlik tarzına ihtiyaç var? Dijitalleşme, üretim, lojistik, iletişim ve insan 
kaynakları yönetiminin dönüşümüne yol açar. Yenilikçi yaklaşımların dijitalleşmeden, akıllı cihazlardan 
değer yaratması ve yeni iletişim ve işbirliği yolları oluşturması gerekir. Endüstri 4.0 rekabetçilik ve 
yenilikçilik ile ilgilidir. Kuruluşların yeteneklerini yeni zorluklarla başa çıkacak şekilde uyarlamaları 
gerekmektedir. Sıralı bir kavram olan değişim yönetiminin yanı sıra tasarım düşüncesi, yaratıcı ve 
analitik yöntemleri birbirine bağlayan yinelemeli bir yaklaşımdır. Amaç, yeni fikir ve kavramların 
geliştirilmesini teşvik etmek ve organizasyonların rekabet gücünün yanı sıra yenilikçi gücünü de 
arttırmaktır. Endüstri 4.0 için önemli bir zorluk sadece doğru teknolojiyi bulmak veya uygulamak 
değil, aynı zamanda organizasyonda dijital kültür ve becerilerin eksikliğidir (Oberer ve Erkollar, 2018).   

2.2. Dijital Liderlik Özellikleri ve Dijital Örgüt 
Dijital liderler, bilgi toplumuna geçişe katkılarıyla işlevsel olarak tanımlanabilir. Bunlar arasında 
farkındalık oluşturma, kaynak mobilizasyonu, operasyonel liderlik ve yapısal liderlik bulunmaktadır. 
Dijital teknolojilerde hızlı değişimler, hızlandırılmış küreselleşme ve dağıtılmış organizasyon 
formlarının kolay iletişimi ile dinamik ortamlar, dijital liderliğin karşılaştığı zorluklardır (Wilson, 
Goethals, Sorenson ve Burns, 2004). Mevcut çalışmalardan bazıları, yöneticilerin dijitalleşme ile ilgili 
zorlukları başarılı bir şekilde ele almak için hangi beceri ve özelliklerin gerektiğini araştırırken, bazı 
katkılar liderlik becerilerini önermekte ve sistematize etmektedir (Klein, 2020). 

Yöneticiler okulun en önemli bileşenlerinden biridir. Okulun temel hedeflerine ulaşmasında ve 
günümüzün endüstri tabanlı ve toplumsal gereksinimlerini gerçekleştirmede liderlere önemli 
sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluklar onların yönetici olarak yapmaları gereken görevleridir. 
Liderlik stillerinin küresel değişim ve dönüşümlerden etkilenmekte olduğu dijitalleşmenin geliştiği 
görülmektedir. Günümüzde okullarda kullanılan teknolojinin artması ve dijitalleşme çalışmalarıyla 
birlikte okul liderlerinin dijital liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır (Öz, 2020). 
Okullarda liderlerin endüstri 4.0 ile değişen ve dönüşen iş yaşamı için temel becerileri ve yeni 
yetkinlikleri edinmelerinin bir gereklik olduğunu belirtilmekte ve Endüstri 4.0’ın eğitime yansımaları 
yapay zeka, blokzincir, büyük veri, siber güvenlik başlıkları altında ele alınmaktadır. (Karadeniz, 2019).  
Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan bu alt bileşenler aynı zamanda dijital dönüşüm sürecini 
başlatmakta ve örgüt içindeki dijitalleşmenin boyutunu artıran sürekli bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır (Ivančić, Vukšić ve Spremić, 2019). Bu süreçte, dijital liderler dönüşümde aktif 
olarak rol almalı, liderlik yapmalı, böylece hızlı değişimleri yöneterek ve örgütte yer alan bireyleri 
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motive ederek organizasyonu Endüstri 4.0’a hazır hale getirmelidir. Benzer şekilde başka bir çalışma, 
dijital liderlerin işlevini, dijital bir organizasyona geçişe katkılarıyla tanımlar (Wilson vd., 2004).  
Liderlik 4.0 aynı zamanda ekipler oluşturabilen, insanları birbirine bağlı tutan ve bir yenilik, risk 
toleransı ve sürekli iyileştirme kültürü geliştirebilen bir “dijital lider” dir. Bilişsel dönüşümün bir 
parçası olarak, yönetimsel liderlik zorluklarına yenilikçi düşünceler uygulayarak farklı düşünen dijital 
liderler, Endüstri 4.0' dan kaynaklanan değişikliklere yenilikçi, örgütsel bir yanıt yaratmanın bir 
adımıdır. Liderlik 4.0, liderlerin kendi dijital dönüşüm stratejilerini oluşturmaları ve kuruluşlarının iş ve 
büyüme planlarıyla uyumlu olmasını sağlamakla ilgilidir. Bununla birlikte, bunu başarmak için, gelecek 
nesil liderlerin ilgili bilgi ve becerileri geliştirmeleri çok önemlidir ve bu onların dijital olarak 
dönüştürülmüş bir lider haline gelmelerine yardımcı olacaktır (Bawany, 2019). Çalışmalar, 
örgütlerdeki yaratıcılık ortamının liderlik davranışına doğrudan atfedilebileceğini göstermiştir. Bunun 
anlamı, liderlerin, yenilikçi ve bilgi odaklı bir öğrenme organizasyonunu destekleyecek bilişsel hazır 
olma olarak bilinen özel yetkinlik, beceri ve davranışları göstererek örgütsel yeniliği teşvik edecek ve 
destekleyecek şekilde hareket etmeleri gerektiğidir (Bawany, 2016). Dijitalleşmeden önceki liderlik 
klasik liderliktir. Dijitalleşmeyle başlayan DL, hem DT süreci hem de dijital ortamda organizasyona 
liderlik etmektedir (Klein, 2020). Dijital liderlik özelliklerini, Klein (2020), doküman analizinde, erişim 
sağlanan 60 kaynakta ilgili kategoriden bahsedilme oranı ile hesaplamış ve frekans yüzdelerini 
belirtmiştir (Tablo 3).  

Tablo 3. Frekanslarına göre Dijital Lider Özellikleri (Klein, 2020) 

Dijital Lider Özellikleri Frekans Dijital Lider Özellikleri Frekans 

1. Yenilikçi Vizyoner % 52 13.Kararlı Cesur % 14 

2. Ağ Zekâsı % 44 14.Yaratıcı % 12 

3.Uyarlanabilir % 34 15.Açıklık % 12 

4.Motive Edici Koç % 34 16.Öz Farkındalık % 12 

5.Dijital Zekâ % 32 17.İki Yönlülük % 10 

6.Karmaşıklık Ustası % 24 18.Bilgi Odaklı % 10 

7.Sosyal Zekâ % 20 19.Dijital Yetenek Avcısı % 8 

8.Demokratik Delege % 18 20.Çalışan Odaklı % 8 

9.Çevik % 16 21.İş Zekâsı % 6 

10.Hatalarla Öğrenme % 16 22.Yaşam Boyu Öğrenen % 6 

11.Rol Model % 14 23.Ahlâki % 4 

12.Çeşitlilik Şampiyonu % 14   

Tablo 4. Kategoriler bazında yer alan Dijital Liderlik özellikleri. 

Dijital Örgüt Özellikleri Sosyal Liderlik Özellikleri Genel Zihinsel Özellikler 
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Frekanslar, kaynaklardaki popülerliğinin bir ölçüsü olarak görülmektedir. Örneğin, “Yenilikçi Vizyoner” 
kategorisinin% 52 sıklığı, bu kategorinin Dijital Liderliğin bir özelliği olarak belirtilen kaynakların 
yarısından fazlasında olduğu anlamına geldiği belirtilmiştir İçerik analizi sonucunda elde edilen 
özellikler üç gruba ayrılmaktadır (Tablo 4). Dijital örgütle ilgili özellikler, sosyal liderlik tutumuna ilişkin 
özellikler ve genel zihinsel özellikler olarak bu kategoriler belirlenmiştir(Klein, 2020). 

2.3. Dijital Örgüt Özellikleri 
Okullar eğitim örgütlerinin en küçük birimidir ve çevreden bağımsız düşünülemez. Çevre ile etkileşim 
de beraberinde değişim ve dönüşümleri getirmektedir. Okullarda kullanılan öğrenmeyi kolaylaştırıcı 
Web 2.0 dijital araçların sayısının artması ve Türkiye’de 2011 yılında uygulamaya konulan FATİH 
projesi ile etkileşimli tahtaların okullara girmesi, okullarda ve eğitimde dönüşümleri başlatmıştır 
(Majid ve Verma, 2018). Endüstri 4.0 anlayışına paralel olarak eğitim dünyasının da dört ana 
dönüşümü yaşadığını görülmektedir. Bir bakıma dijital dönüşüm gerçekleşmektedir. Eğitim 4.0’a; 
anlatım ve ezber odaklı (Eğitim 1.0) süreçten bilgisayar ve internet odaklı (Eğitim 2.0) sürece, bu 
süreçten bilgi üretim odaklı (Eğitim 3.0) sürece ve oradan da inovasyon ve üretim odaklı (Eğitim 4.0) 
sürece geçilerek varılmaktadır (Demir, 2018). Değişim, geometrik bir artış hızıyla devam eden bir 
süreçtir. Örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için bu hıza erişebilmek zorundadırlar. 

 Sheninger’e (2014) göre okul yöneticilerinin dijitalleşme sürecinde okul kültürünü sağlamaları için 
liderlik özelliklerini değiştirmeleri gerekmekte ve örgütün değişimlere adapte olabilmesini sağlamalı, 
vizyon sahibi olmalı ve belirsiz kaos durumlarıyla baş edebilmelidir. (Erçetin, Çevik ve Çelik, 2018). 
Yöneticilerin bu özelliklere sahip olabilmesi için teknoloji okuryazarlıklarının olması ve değişime karşı 
olan örgüt üyelerine karşı iletişim becerilerini kullanması beklenir (Öz, 2020). Yöneticide olması 
gereken dijital örgüt özellikleri iş zekâsı, ağ kurma zekâsı, dijital zekâ, dijital yetenek avcısı, 
karmaşıklık ustası, örgüt zekâsı ve iki yönlülük olarak sınıflandırılmıştır (Klein, 2020).  

International Telecommunication Union (2018), dijital beceri çerçevesine göre temel bilgisayar ve 
mobil teknoloji gibi bilişim teknolojilerini kullanabilme durumlarını temel düzey olarak belirtmektedir. 
Bazı bilgisayar yazılımları aracılığıyla doküman, kitap, dergi vb. gibi yayınları baskı ya da yayına 
hazırlamak ve e-ticaret işlemleri gibi beceriler orta düzey olarak değerlendirilmekte; ileri düzey dijital 
beceriler ise, Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan teknolojilere uyum kapsamında ele alınmaktadır. 

 Carretero, Vuorikari ve Punie (2017) çalışmasında, dijital yeterlilikler çerçevesi oluşturmuşlardır. 
Çerçevede, bilgi okuryazarlığının yanı sıra, veriyi bulma, yönetme ve değerlendirme gibi dijital okul 
liderlerinin sahip olması gereken diğer özelliklere de yer vermektedir. Gelecekte yöneticilerin 
rollerinin değişimini öngören 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde belirtilen eylem planları ve dijital 
becerilerin yer aldığı yeterlilikler ile, Carretero, Vuorikari ve Punie’nin (2017) hazırlamış olduğu dijital 
yeterlilikler çerçevesini incelediğimiz zaman birbiriyle örtüştüğü söylenebilir. 

 Dijital liderlerin karakteristik özellikleri doğrultusunda ön plana çıkan dijital becerilerin gelişen bilgi 
ve iletişim teknolojileri ile birlikte değiştiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin okullara getirilmesi, okul liderlerinin rollerini ve sorumluluklarını da etkilemektedir 
(Rusmini, 2012). Alanyazına bakıldığında Liderlik 4.0’a ilişkin özelliklerin ele alındığı (Öz, 2020; Klein, 
2020) çalışmalarının olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Klein (2020)’e göre oluşturulan 
gruplandırmada dijital örgüt özellikleri dikkate alınmakta ve yöneticilerin dijital örgüt yeterliliklerinin 
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dijital dönüşüm sürecinin temelinde yer alan Endüstri 4.0 perspektifinden incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 

3. YÖNTEM 
Araştırma nitel araştırma modelinde görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel 
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel 
bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

3.1. Çalışma Grubu 
Nitel araştırmacılar amaçlı örneklem yöntemini kullanma eğilimindedirler. Görüşme yapılacak 
bireylerin seçiminde, evreni temsil etme güçlerinden çok araştırma konusuyla doğrudan ilgili olup 
olmadıklarına bakılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu 
düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına imkân verir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu 
araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılarak 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın katılımcılarını, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan 8 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların 
kimlikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olup katılımcılar K1, K2, K3, …………….K8 şeklinde 
kodlanmıştır.  

3.2. Veri toplama Aracı 
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır (Ek 1). Görüşme, insanların 
bakış açılarını, öznel deneyimlerini, duygularını, değerlerini ve algılarını ortaya koymada kullanılan 
oldukça güçlü bir yöntemdir. Görüşme sürecinin, gözlem ve yazılı dokümanlardan elde edilen verilerle 
desteklenmesi araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).   
Görüşme soruları hazırlanırken kolay anlaşılabilir, belirlenen konunun boyutlarına ilişkin olmasına ve 
katılımcıların rahatlıkla cevaplayabileceği açık uçlu sorular sorulmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan 
görüşme formu uzman onayına sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak veri toplama sürecine hazır 
hale getirilmiştir. Dijital örgüt özellikleri Klein(2020) tarafından belirlenen gruplama kapsamında ele 
alınmış ve 7 alt tema olacak şekilde sorular hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde, katılımcılardan izin 
alınarak mail yoluyla kendilerine görüşme formları ulaştırılmıştır. Ses kaydı ve yazılı metin olarak 
katılımcılardan elde edilen veriler araştırmacıya ulaştırılmıştır. 

3.3. Veri Analizi 
Veri analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yoluyla verilerin içinde saklı 
olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. İçerik analizinde temelde yapılan işleri, 
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

3.4. Geçerlik ve Güvenirlik 
Araştırmada, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi yoluyla iç geçerlik (inandırıcılığını), araştırma süreci 
ve bu süreçte yapılan işlemlerin ayrıntılı bir şekilde betimlenmesi ile dış geçerlik (aktarılabilirlik) 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, 
verilerin analizi ve bulguların nasıl düzenlendiği ayrıntılı bir biçimde aktarılmıştır. Araştırmanın iç 
güvenirliğini (tutarlığını) arttırmak için katılımcılardan elde edilen görüşlerden alıntılar yorum 
yapılmadan doğrudan verilmiştir.  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma bulguları, okul yöneticilerinin dijital örgüt yeterlilikleri, Dijital Liderlik özellikleri ve dijital 
örgüt özellikleri esas alınarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde, katılımcılara, dijital 
örgüt özelliklerine ilişkin yarı yapılandırılmış yedi soru sorulmuştur (Ek 1). Araştırma bulgularının 
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yorumlanmasında, öğretmen olarak görev yapan katılımcıların görüşme formunda belirtmiş oldukları 
görüşlerden yapılan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

4.1. Yöneticilerin Djital Örgüt Özellikleri Temelinde Yeterliliklerinin İncelenmesi 

Araştırmada incelenen dijital örgüt özelliklerine yönelik sorular yapılandırılmış ve alt sorular halinde 
katılımcılara yönlendirilmiştir.  Sorulan sorular, yenilikçi vizyonerlik, ağ oluşturma, dijital zeka, dijital 
yetenek avcılığı, kaos yönetimi, örgüt zekası ve iki yönlülük başlıkları altında yapılandırılmıştır. Her bir 
başlığa ilişkin soru ve bulgular bu bölümde ele alınmıştır. 

4.1.1. Okul Yöneticilerinin Yenilikçi Vizyonerlik Davranışları 

Dijital örgüt özelliklerine yönelik ilk alt soru olan “Dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan yeniliklere, 
değişimlere (farklı teknolojiler, iletişim süreçleri, yeni eğitim paradigmaları..vb) karşı yöneticinizin 
davranışları ne şekildedir? Örnek bir olayla açıklar mısınız? ” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. 
Katılımcıların kodlamış olduğu yenilikçi vizyonerlik temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 5 ‘te 
yer verilmektedir. 

 

Tablo 5.   Yöneticilerin yenilikçi vizyonerlik davranışları 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar          f 

Yenilikçi 
Vizyonerlik 

Yeniliğe öncü olma  

 

Yeniliklere uyum sağlamada öncülük 

Yeniliklere açık olma/inovatiflik  

K1,K2,K3,K4,K5,K7,K8 

K2,K3,K4,K5,K7,K8 

13 

Yeniliği paydaşlarla 
ortak yürütme 

 

 

Yeni bir durumda paydaşlarla fikir 
alışverişinde bulunma 

Yeniliklerde rol model olma/ 
güdüleme 

K1,K3 

 

K2 

 

3  

 

 

 

Yeniliklere kapalı 
olma 

Yeniliklere/teknolojik değişime karşı 
uzak olma 

K6 

 

1 

 

 

Katılımcıların kodladığı yenilikçi vizyonerlik teması, yeniliğe öncü olma, yeniliği paydaşlarla ortak 
yürütme ve yeniliklere kapalı olma olmak üzere 3 alt temada toplanmıştır.  Her bir alt temaya ilişkin 
kodlar sırasıyla belirtilmiştir (Tablo 5).  

Klein (2020) ‘e göre, belirtilen dijital liderlik özellikleri içerisinde, %52 frekans dağılımı ile yenilikçi 
vizyonerliğin, literatürde en sık yinelenen özellik olarak ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Yenilikçi 
vizyonerlik temasına bakıldığında yeniliğe öncü olma alt temasının öne çıktığı görülmektedir. Bunu 
takiben, yeniliği paydaşlarla ortak yürütme ve yeniliğe kapalı olma alt temaları bulunmaktadır. Toduk 
ve Gande’ye (2016)  göre dijital çağda liderlerin karakteristik özellikleri sıralandığında ilk sırada 
inovasyon ve girişimcilik özelliklerinin olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Raza (2016) göre de, 
dijital çağda bir liderin sahip olması gereken özelliklerde inovasyon, eleştirel düşünme, girişimcilik gibi 
unsurların olması gerekmektedir. Çalışmada katılımcıların belirttiği, yöneticilerde var olan yenililiğe 
öncü olma alt temasındaki inovatiflik/ yeniliklere açık olma kodu ile dijital liderde bulunması gereken 
özelliklerin (Raza, 2016; Toduk ve Gande, 2016) örtüştüğü görülmektedir. Endüstri 4.0 perspektifinde 
bakıldığında Endüstri 4.0 rekabetçilik ve yenilikçilik ile ilgilidir (Oberer ve Erkollar, 2018; Durmuş, 
2019; Klein, 2020). Katılımcıların en çok kodladıkları alt temanın da yeniliğe öncü olma alt teması 
olması, bu anlamda değerlendirilen yöneticilerin Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan dijital liderlik 
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özellikleri ile uyum gösterdiği sonucunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların yeniliklerde öncü olma alt 
temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; ”Kurum yöneticim, değişen koşul ve rekabet 
ortamına tepki gösterebilmesi ve hayatını idame ettirebilme açısından oldukça yetenekli ve inovatif 
bir yapıya sahip. Okul müdürünün gelişen teknoloji, yenilik, eğitim ve öğretim paradigmalarına açık 
olması kurumda domino etkisi yaratıyor (K8)”.” Okulumuzda yöneticimiz genellikle yeni olan birçok 
şeyi hemen denemek ister. Özellikle teknolojik gelişmeler ve farklı öğrenme metotları üzerinde durur 
ve bizi yönlendirir (K4)”. 

Sheninger (2014)’e göre, eğitimde dijital liderlikte yedi bileşen olduğunu belirtmekte ve ilk sıralarda 
iletişim ile halkla ilişkiler bileşenlerinin olduğu görülmektedir. Çalışmada katılımcıların kodladığı ve 
yöneticilerin sahip olduğu yeni durumlarda fikir danışma özelliği Raza (2016)’da belirtilen kolektif 
liderlik özelliği ile örtüşmekte ve aynı zamanda liderlerde olması gereken iletişim özelliğinin de önemli 
olduğuna işaret etmektedir. Buna karşın halen yeniliğe kapalı ve teknolojiden uzak durmakta olan 
yöneticilerin de var olması dikkat çekicidir. Rogers (1963)’e göre sosyal sistemin %16’sını oluşturan 
gelenekçi olarak adlandırılan kesim, yenilikleri sosyal sistem içerisinde en son benimsemektedir. 
Yeniliklere karşı karar süreçleri çok yavaş olduğu için gelenekçiler bir yeniliği benimsemeye karar 
verdiklerinde, ait oldukları sosyal sistemdeki yenilikçiler çoktan başka bir yeniliği kullanmaya 
başlamakta veya benimsemektedir. Yeniliğe kapalılık kodunun katılımcılar tarafından kodlanmış 
olması, halen gelenekçi, teknolojiye ve yeniliklere karşı olan yöneticilerin eğitimde yer aldıkları 
sonucunu ortaya koymaktadır.  
Geoghegan (1995)’e göre gelenekçiler teknoloji korkusuna sahiptirler ve risk almayı sevmemekte, 
tutucu tavır sergilemektedirler. Çalışmada yer alan yeniliğe kapalılık alt temasındaki yeniliklere/ 
teknolojik değişime uzak olma kodu, gelenekçilerin teknoloji korkusu özelliği ile örtüştüğünü ve halen 
yeniliğe öncü olanlara nazaran az da olsa bazı yöneticilerin gelenekçi olduğunu göstermektedir. 
Katılımcıların yeniliğe kapalılık temasına ilişkin kendi ifadelerinden biri şu şekildedir;” Yeniliklere karşı 
oldukça uzak bir yapıda, değişimi sevmiyor. Teknolojiden uzak ve yeniliklere karşı oldukça isteksiz bir 
yapısı da var. Yeniliğe kısmen kapalı da denebilir (K6)”.  
 

4.1.2. Okul Yöneticilerinin Ağ Oluşturma Davranışları 

Dijital örgüt özelliklerine yönelik ikinci alt soru olan “a) Covid 19 salgını nedeniyle de kullanılan sanal 
sınıf uygulamaları, canlı ders platformlarında yöneticiniz öğretmenleri nasıl yönlendirmektedir?  
Örnek verir misiniz? b) Yöneticiniz okul içinde görevlendirme gruplarını, ekipleri belirlerken hangi 
özelliklere göre tercihlerde bulunmaktadır?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  

Katılımcıların kodlamış olduğu ağ oluşturma davranışları temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 
6 ‘da yer verilmektedir. 

Tablo 6.   Yöneticilerin ağ oluşturma davranışları 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar          f 

Ağ 
Oluşturma 

Davranışları 

Sanal ağ 
bileşenleri 

 

 

 

 

 

EBA canlı ders /sanal sınıf kullanımı 

Whatsap grupları aktif kullanımı 

Çevrimiçi toplantı /Telekonferans 

Dönüt sağlama 

Canlı derslere katılım/izleme 

Uzmanlara danışma/yardım alma 

 

K1,K3,K4,K5,K6,K8 

K1,K2,K3 

K5,K6,K8 

K2,K4,K8 

K2,K8 

K5 

 

6 

3 

3 

3 

2 

1 
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Katılımcıların kodladığı ağ oluşturma teması, sanal ağ bileşenleri ve ağda ekip oluşturma kriterleri 
olmak üzere iki alt temada toplanmıştır.  Temaya ilişkin kodlar sırasıyla belirtilmiştir (Tablo 6). Dijital 
liderliğin oluşumu teknolojiyle iç içedir ve teknoloji bu şartlardan ilkidir. Subramanian (2018), dijital 
teknolojilerle iletişim hızının artmasının ve buna paralel olarak anlık mesajlaşma gibi uygulamaların 
kullanımının yaygınlaşmasının, yönetici-çalışan arasındaki etkileşimi ve iletişimi kolaylaştırmakta 
olduğunu ifade etmektedir. Sanal ağ bileşenleri alt temasına bakıldığında, en çok üzerinde durulan 
bileşenlerin EBA canlı ders /sanal sınıf kullanımı olduğu ve bunu takip eden bileşenlerde ise 
Whatsapp, çevrimiçi toplantılar ve dönüt sağlamanın yer aldığı görülmektedir. Salmon ve Angood 
(2013)’un çalışmalarında, dijital teknolojilerin entegrasyonunun, örgütsel değişim ve dijital liderlik için 
gerektiğini belirtmektedir. Çalışmada katılımcılar tarafından yöneticilerin kullandıkları bileşenlerden, 
sanal sınıf kullanımı, Whatsapp ve çevrimiçi toplantılar kodlarının ön plana çıkmasında da, örgüt içi 
iletişim, etkileşim ve işbirliğini arttırmada önemli rol oynamalarının etkili olduğu söylenebilir. Uzaktan 
eğitim sürecinde, çevrimiçi toplantıların, whatsap gibi anlık dönüt sağlanabilen teknolojilerin yönetici 
- öğretmen etkileşimini sağlamada, sanal sınıf uygulamalarının ise öğrenci, veli ve öğretmen arası okul 
içi ağının oluşmasında önemli rol oynadığı söylenebilir.  

Polat ve Arabacı (2014) yapmış oldukları çalışmada, toplumsal bir örgüt olarak eğitimde sosyal ağların 
kullanım alanlarının yönetim alanının desteği olmaksızın düşünülemeyeceğini belirtmektedir. Lider 
yöneticiler aracılığıyla özellikle eğitim örgütlerinde ağ teknolojilerinin bilgi paylaşımı, iletişim, karar 
verme, vb. yönetsel süreçlere entegre edilmesi, yöneticinin ağ oluşturabilmesi örgütteki bireylerin 
katılımını arttıracağı gibi dijital çağ teknolojilerinin de daha etkin kullanımının gerçekleştirilmesinde 
etkili olacağını vurgulamaktadır. Çalışmada sanal ağ bileşenleri içinde yer alan çevrimiçi platformlar, 
whatsap gibi uygulamalar okulların yönetsel boyutları içerisinde teknolojinin yer bulduğunu 
göstermektedir. Son dönemde yaşanan Covid19 pandemisi nedeniyle geçilen uzaktan eğitim 
sürecinde de bu teknolojilerin süreci etkin hale getirmekte rol oynadığı görülmektedir. Katılımcıların 
sanal ağ bileşenleri alt temasında bulunan telekonferans/ çevrimiçi toplantılar koduna ilişkin 
ifadelerinden biri şu şekildedir; “Okul yöneticimiz ve rehberlik öğretmenlerimiz ŞÖK (Şube 
Öğretmenler Kurulu), SEK (sınıf Etkinlikler Kurulu), zümre toplantıları dijital platformlarda yöneticinin 
sevk ve idaresinde yapılmakta ve hızlıca sonuçlanmaktadır (K8)” 

Sheninger (2014)’ e göre dijital liderlik özelliklerinden biri de, her yerde kesintisiz internet 
bağlantısına sahip olmak ve açık kaynak teknolojisini, mobil cihazlar ve teknolojiyi amaca uygun 
olarak kullanabilmektir. Öz (2020),  dijital liderliğin okullarda da artan teknoloji kullanımı sonucu 
yöneticiler için bir zorunluluk olduğunu belirtmektedir. Çalışmada ağ oluşturma davranışları içerisinde 
yer alan sanal ağ bileşenlerinin de okullarda artan teknoloji kullanımını (Öz, 2020) yansıtmakta 
olduğunu ve whatsap, sanal sınıf uygulamaları, telekonferans araçları gibi teknolojilerin de okulların 
yönetsel boyutunda yer aldığını göstermektedir. Katılımcıların sanal ağ bileşenleri alt temasına ilişkin 
kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; “Sanal sınıf uygulamalarında ders programları hazırlanıyor. 
Hazırlanan ders programları ayrıca ailelere de okul iletişim whatsapp uygulamaları ile bildiriliyor. Okul 
müdürümüz sanal sınıflarımıza da katılarak geribildirimler sağlıyor (K8).” “Canlı derslere sanal 

Ağda Ekip 
oluşturma 
kriterleri 

Dijital yeterlilik/ okuryazarlık 

Kişilerarası beceriler 

İşbirlikçilik 

İsteklilik   

Vizyonerlik 

Tecrübe 

K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 

K1,K3,K4,K8 

K1,K4,K5 

K2,K8 

K3 

K8 

7 

4 

3 

2 

1 

1 
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sınıfların kullanılmasında kendisi de katılım gösterdi. Okul çok kalabalık olmasına rağmen tüm 
sınıfların whatsapp gruplarına dahil olarak teknolojileri kullandı (K2)”. 

Dijital liderlik perspektifinden bakıldığında, dijital çağın bir getirisi olarak dijital yeterliliklerin 
beklenen liderlik özellikleri arasında görüldüğü ve 2023 Vizyon Belgesi’nde de buna ilişkin ifadelere 
yer verildiği görülmektedir (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Çalışmada, ağda ekip oluşturma 
kriterleri alt temasına bakıldığında, yöneticilerin en çok dijital yeterlilik/ okuryazarlık kriterlerine göre 
ekiplerini oluşturdukları görülmektedir. DeRue ve Ashford (2010), kişilerarası becerileri, bireyleri ve 
grupları anlama, iletişim kurma ve iyi çalışma becerisini içerdiğini belirtmekte ve yönetsel rol 
kategorilerinin de, kişilerarası rolleri, bilgilendirici rolleri ve karar verici rolleri içerdiğini ifade 
etmektedir. Çalışmada, ağda ekip oluşturma kriterlerinden bir diğeri, kişilerarası beceriler kodudur. 
Yöneticilerin de kendi ekiplerini oluştururken, dijital yeterlilikten sonra kişilerarası becerileri dikkate 
almalarında örgüt içi iletişim, üretkenlik gibi unsurların önemli olduğu düşünülmektedir. 

Dijital dönüşüm sürecinde liderin, ekiplerin bilgi, beceri ve kaynaklarını bağlama, süreçleri kontrol 
etme ve görevleri ekiplerle birlikte yürütme ve ekip yeterliliğine dayalı görevleri dağıtma yeteneğine 
sahip olması gerektiği (Bauer, Hämmerle, Schlund ve Vocke, 2015; Oberer ve Erkollar, 2018) görüşü, 
çalışmada yer alan dijital yeterlilik, kişilerarası beceriler ve işbirlikçilik kriterlerinin daha fazla katılımcı 
tarafından kodlanmış olmasını destekler niteliktedir. Katılımcıların ağda ekip oluşturma kriterleri alt 
temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; “İşbirliği yetisi ile kişisel beceriler 
doğrultusunda görevlendirme yapılmakta (K1)”.” Kurum içi görevlendirmelerde, ekipler belirlenirken 
personelin kişisel özellikleri ve dijital becerileri göz önünde bulundurulur (K7)”.” Yetkinlik ve işbirliği on 
planda. Tüm öğretmenlerin ekiplere katılımı için de yöneticimiz motive etmekte(K5)”. 
4.1.3. Okul Yöneticilerinin Dijital Zekâ Özellikleri 

Dijital örgüt özelliklerine yönelik üçüncü alt soru olan “Yöneticinizin; a) Dijital ortamlarda (Uzaktan 
eğitim platformları, whatsap grupları..vb) okul yönetim becerilerine ilişkin olumlu/ olumsuz 
görüşleriniz nelerdir? Örnek verir misiniz? b) Yöneticinizin dijital teknolojileri kullanımında bilişim 
teknolojileri kullanım becerilerine ilişkin olumlu/ olumsuz görüşleriniz nelerdir? Örnek verir misiniz? ” 
sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  
Katılımcıların kodlamış olduğu dijital zekâ özellikleri temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 7 ‘de 
yer verilmektedir. 

Tablo 7. Yöneticilerin dijital zekâ özellikleri 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar          f 

Dijital Zekâ 

Özellikleri 

 

 

Destekleyen 
Davranışlar 

 

 

 

 

 

Olumsuz 
Etkileyen 

Davranışlar 

 

Hızlı iletişim ağının kurulması/birebir iletişim 

Dijital yeterliliğe sahip olması 

Öğretmenleri kullanımda güdüleme 

Süreçte rol model olmaları 

Teknolojik yenilikleri araştırma/danışma 

Ders planlarının daha kolay yapılması 

 

Yöneticilerde dijital yeterliliğin az olması 

Öğretmenlerden yüksek dijital yeterlilik beklentisi 

Çevrimiçi ortamlarda yanlış enformasyon 

Öğretmenlere rol model olmama 

K1,K3,K4,K5,K8 

K1,K3,K4,K8 

K2,K4,K5 

K2,K3,K4 

K3 

K2 

 

K1,K5,K6,K7 

K4,K6,K7 

K2,K7,K8  

K6,K7 

5 

4 

3 

3 

1 

1 

 

4 

3 

3 

2 
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Katılımcıların kodladığı dijital zekâ özellikleri teması, destekleyen davranışlar ve olumsuz etkileyen 
davranışlar olmak üzere iki alt temada toplanmıştır.  Temaya ilişkin kodlar sırasıyla belirtilmiştir 
(Tablo 7).  

Dijital zekâ, dijital teknolojiler ve dijital kültür hakkında teknik becerilere, bilgi teknolojileri ve iletişim 
becerilerine sahip olmayı içerir (Hearsum, 2015; Raza, 2016; Staffen ve Schoenwald, 2016). 
Yöneticilerde yer alan dijital zekâ özelliklerini destekleyen davranışlar alt temasına bakıldığında, 
katılımcılar tarafından, hızlı iletişim ağının kurulması ifadesi en fazla üzerinde durulan koddur. 
Hearsum (2015) hız bilincinin olmasından bahsetmekte, dijital ve sosyal teknolojilerin işleri 
hızlandırdığını ve dijital zekâ özelliklerini destekleyici etkisi olduğunu belirtmektedir. Çalışmada hızlı 
iletişim ağının kurulması ifadesinin öne çıkmasında, dijital teknolojilerin okul içi işleyişleri hızlandırıcı 
etkisinin rol oynadığı düşünülmektedir. 

Endüstri 4.0’ın bir yansıması olan Eğitim 4.0 bileşenlerinden büyük veri, yapay zeka, sanal gerçeklik 
gibi teknolojilerin kullanımı eğitimin her kademesinde yer bulacağı düşünülmektedir (Öztemel, 2018). 
2023 Eğitim Vizyonu ele alındığında liderler yönetsel anlamda karar verme aşamasını veriye dayalı 
hale getirerek, veri madenciliğinin ve veri analitiklerinin kullanılacağı vurgulanmaktadır (MEB 2023 
Eğitim Vizyonu, 2019). Bu noktada yöneticilerin dijital yeterlilikleri ön planda olacaktır ve çalışmada 
da yer bulan dijital yeterliliklerin, dijital zekâ özelliklerinin bir bileşeni olduğu söylenebilir. Çalışmada 
da ifade edilen yöneticilerin dijital yeterliliğe sahip olmaları durumunun, 2023 Vizyon belgesinde 
belirli bir çerçeve içerisinde ele alındığı ve beş ayrı alt alanda ayrıntılandırıldığı görülmektedir (MEB 
2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Katılımcıların dijital zekâyı destekleyen davranışlara ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; “Whatsapp da sadece yönetime açık olması bence yoğunluk ve 
gereksiz konuşmaları önlemesi açısından olumlu bir özellik. Yöneticimizin teknolojileri kullanmada 
etkin olması okul içi hızlı iletişim ağının da kurulmasında etkili (K1).”  “Karar alma, planlama, 
değerlendirme, raporlama süreçlerimiz bu platformlar sayesinde çok hızlı oluyor. Bu bize maliyet, hız, 
zaman ve enerji kazandırıyor. Örneğin uzaktan eğitime bir hafta gibi bir süreçte whatsap grupları ile 
network ağı sayesinde öğrenci, öğretmen, aileler hızlı bir şekilde entegre olduk ve hızlı koordinasyon 
kurabildik  (K8)”. ”Yöneticimizin sınıflarla oluşturduğumuz tüm gruplara katılmayı kabul etmesi, rol 
model olması çok olumlu bir davranıştı çünkü oluşabilecek sorunlara en kısa sürede birlikte çözüm 
geliştirebiliyorduk (K2)”. 

Olumsuz etkileyen davranışlar alt temasında, öğretmenlerden yüksek dijital yeterlilik beklentisi kodu 
dikkat çekmektedir.  Tekerek, Karakaya & Tekerek (2018) öğrencilere dijitalleşen dünyada yön 
vermede, yol göstermede ve 21. yy becerilerini kazandırabilmede öğretmenlerin önemli rol 
oynamakta olduğunu ve öğretmen yeterliklerinin de bu noktada üzerinde durulması gereken bir 
unsur olduğunu ifade etmektedir. Cemaloğlu & diğer, (2018) ve Ceylan & Özdemir (2016) 
araştırmalarında öğretmenlerin teknolojik beceriler ve eğitim teknolojileri kullanma konusunda 
hizmetiçi eğitime gereksinimleri olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışmada öğretmenlerden beklenen 
yüksek dijital yeterlilik durumunun dijital zekâ özelliklerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 
Bu durumun, altında yatan sebeplerden birinin de yeterli olmayan hizmetiçi eğitimler olduğu 
söylenebilir. Yöneticilerin, belirli bir eğitimden geçmeden, öğretmenlerden dijital yeterlilik 
beklentisinin yüksek olması, öğretmenlerin dijitalleşme sürecine adapte olma sürecini 
yavaşlatabileceği düşünülmektedir. 

Planlamadaki hataların zor çözümlenmesi 

Çevrimiçi ortamda amacından sapmalar 

K1 

K8 

1 

1 
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Bilgi kirliliği kodu da, yöneticilerin dijital zekâ özelliklerini olumsuz etkileyen davranışlardan biri olarak 
çalışmada yer almıştır. Örgüt içerisinde, whatsapp gibi dijital teknolojilerin kullanılmasının belirli 
sınırları olması ve bireysel paylaşıma girilmemesi halinde, örgüt içi iletişimi arttırdığı, aksi halde 
yaşanan bilgi kirliliği gibi etkenlerin okul içi çatışmalara neden olduğu ifade edilmektedir (Avcı, 2019; 
Kırşan, 2019). Öz (2020), dijital liderin, iletişim yeterliliğinin olmasının bir zorunluluk olduğunu ve 
paralel şekilde iletişimin MEB 2023 Vizyon belgesinde de yeterlilik alanlarının içinde yer alan bir unsur 
olduğu görülmektedir(MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Yöneticilerin iletişim teknolojilerini kullanma 
yeterlilikleri iletişim ve işbirliği yeterlilik alanları içinde yer almaktadır ve bilgi kirliliği gibi olumsuz 
durumlarda yöneticilerin bu becerilerini kullanmaları gerektiği, aksi takdirde olumsuz etkilenecekleri 
düşünülmektedir.  Katılımcıların dijital zekâyı olumsuz etkileyen davranışlara ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; Dijital kültürün oluşması sürecinde olumsuz faktörler de var. 
Örneğin bilgi kirliliği, yanlış anlamalar, konuyu gündem dışına çıkartma, çatışmalar vb. gibi olumsuz 
yönleri olabiliyor. Yazışmaları çok olması, takip edilememesi, bazen internet alt yapı gibi eksiklikler 
sorun yaratabiliyor (K8).” “Yöneticilerin dijital okuryazarlık veya teknoloji okuryazarlığa ihtiyacı var. 
Dijital yeterliliği olmayan bir yönetici okulda dijital bir kültür oluşturmakta zorlanıyor bizde olduğu 
gibi. Çünkü hala bir maili yönlendirmeyi veya başka birine iletmeyi bilemeyen, bir sayfasını pdf ye 
çeviremeyen, bir pdf dosyasındaki bilgileri (seç, kopyala, yapıştırla bile) bir Word dosyasına 
kopyalayamayan idareciler var (K7).””Dijital becerisi okulca çok fazla ön plana çıkmamaktadır. Tam 
tersine öğretmenden de ileri düzeyde bir yeterlilik beklenmekte. Bu şekilde de okulda böyle bir kültür 
oluşturulamamakta. Balık baştan kokar da denebilir bu duruma (K6)”.”  

4.1.4. Okul Yöneticilerinin Dijital Yetenek Avcısı Özellikleri 

Dijital örgüt özelliklerine yönelik dördüncü alt soru olan “a) Yöneticiniz okul yönetiminde dijital 
platformları nasıl kullanmaktadır? Kullanımının olumlu olumsuz yanlarını temel alarak örnek verir 
misiniz? b) Yöneticiniz herhangi bir görevlendirmede, uzaktan eğitim ve yönetim sürecinde, iletişim 
ağlarını kurmada, yenilikleri yaymada ..vb  öğretmenlerin dijital yeterlilikleri nasıl bir öneme sahiptir? 
Buna ilişkin olumlu/ olumsuz görüşleriniz nelerdir? Örnek verir misiniz? ” sorusu katılımcılara 
yöneltilmiştir. Katılımcıların kodlamış olduğu ağ oluşturma temasına ilişkin alt temalar ve kodlara 
Tablo 8 ‘de yer verilmektedir. 
 

 
Katılımcıların kodladığı dijital yetenek avcılığı teması,  yöneticilerin dijital dönüşüm süreci davranışları 
ve yönetim sürecinde öğretmenlerden beklenenler olmak üzere iki alt temada toplanmıştır.  Temaya 
ilişkin kodlar sırasıyla belirtilmiştir (Tablo 8).  

Tablo 8. Yöneticilerin dijital yetenek avcılığı 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar          f 

Dijital 
Yetenek 
Avcılığı 

 

 

Yöneticilerin 
dijital dönüşüm 
becerileri 

 

 

 

Yönetim 
sürecindeki 
değişim ajanlığı 

MEBBİS, DYS..vb  aktif kullanımı 

Whatsap ve sosyal medyanın aktif kullanma 

Öğretmenlerden dijital yeterlilik beklentisi 

Hizmetiçi eğitime yönlendirme 

Teknolojiye uzaklık 

 

Dijital yeterlilik 

Kişilerarası beceri 

K2,K3,K4,K5,K8 

K1,K3,K4,K7,K8 

K1,K4,K8 

K3 

K6 

 

K1,K3,K4,K5,K6,K7,K8 

K2,K7 

5 

5 

3 

1 

1 

 

7 

2 
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Öz (2020), 2023 Eğitim Vizyonu çoğunlukla dijital becerilerin geliştirilmesine odaklanırken, dijital 
yeterlilik çerçevesi 5 farklı dijital yeterlilik alanı ve 21 tane yeterlilik içermekte olduğunu 
belirtmektedir. Bilgi ve veri okuryazarlığı yeterlilik alanları içerisinde bulunması, yöneticilerin MEBBIS, 
DYS, elektronik platformların kullanılabilir olmalarının önemli bir yeterlilik olduğunu 
düşündürmektedir. Çalışmada yer alan yöneticilerin dijital dönüşüm becerileri alt temasına 
bakıldığında katılımcıların en fazla kodladığı ifadenin MEBBIS, DYS.. vb. aktif kullanımı olduğu 
görülmektedir. Bu sonucun MEB 2023 vizyon belgesinde de yöneticilerden beklenilen yeterliliklerle 
örtüştüğünü göstermektedir. Bu durumun tam tersine teknolojiye uzak olma gibi bir kodun da yer 
alması, yöneticilerin çoğunluğu olmasa bile bir kısmının halen dijitalleşme sürecine adapte 
olamadığına işaret ettiği söylenebilir. Katılımcıların yöneticilerin dijital dönüşüm becerileri alt 
temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; “Yöneticimiz aktif bir şekilde dijital 
platformları MEBBIS, e platformlar, DYS..vb kullanmaktadır. Yapılacak işleri önceden buradan bize 
duyurmaktadır ve her işe yönelik sadece o işle ilgilenen insanlara yönelik gruplara açılarak gereksiz 
bilgilendirmeler önlenmektedir.(K2)”. “MEBBİS, DYS gibi platformları sorunsuz kullanmakta ve bu 
konuda yeterli olduğu ve yazışmaların eksiksiz ve anlık bize duyurulduğu söylenebilir (K5)”.  

Nanjundeswaraswamy ve Swamy (2014) göre, yöneticiler, örgüt içinde yer alan tüm paydaşlara farklı 
bir bakış açısı sunabilen, onların ihtiyaçlarını anlayabilen, beceri ve yeteneklerine göre personelini 
güçlendiren kişi olmalıdır; bununla birlikte değişim ajanı olan liderler dijital çağda yeniliklere ve 
yaratıcılığa yön verebileceklerdir. Genç ve Yüksel (2018), bir değişim ajanı olarak liderler değişimi 
başlatmak ve doğru şekilde yönetmek, gerekli olan dönüşümü gerçekleştirebilmek ancak çalışanları 
güdüleyici bir vizyon ile sağlanabileceğini belirtmektedir. Yönetim sürecindeki değişim ajanlığı alt 
teması incelendiğinde yöneticilerin öğretmenlerden beklentisi, dijital yeterlilik ve kişilerarası 
becerilere sahip olmalarıdır.  
Dijitalleşme sürecindeki örgütlerde liderin, uygun yeteneklere sahip doğru çalışanları örgütte 
bulundurması çok önemlidir (DGFP-Praxispapiere, 2016; Akt. Klein, 2020). Bu nedenle dijital lider, 
yüksek dijital yeterlilikleri olan bireyleri örgüte kazandırmalı ve bunun için de dijital bir yetenek avcısı 
olarak hareket etmelidir (Durmuş, 2019). Bu bilgiler ışığında,  yöneticilerin dönüşüm sürecindeki 
yönetici davranışlarının içerisinde öğretmenleri hizmetiçi eğitime yönlendirmenin de öne çıkması 
beklenmekte iken, daha az katılımcı tarafından ifade edilmesi şaşırtıcıdır (Tablo 8). Akbaşlı ve Diş’e 
göre (2019), okul liderlerinin görevi, okulda görevli insan kaynağının yeteneğini ve potansiyelini 
örgütün amaçları doğrultusunda ortaya çıkarmaktır. Bu noktada değişim ajanı olarak bir lider, aynı 
zamanda öğretmenlerini hizmetiçi eğitimlere yönlendirmede ve gelişimlerini desteklemede rol 
oynaması gerektiği, yöneticilerin öğretmenden beklentileri olduğu kadar, öğretmenlere yönelik 
çalışmalarının da olması gerektiği düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında gerektiği söylenebilir. 
Katılımcıların yöneticilerin yönetim sürecindeki değişim ajanlığı alt temasına ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir;” Yöneticimizin dijital yeterliliği öğretmenlerin dijital yeterliliği ile 
sınırlıdır. Yöneticinin yapmış olduğu bir uygulama, herhangi bir öğretmenin dijital yetersizliği 
sonucunda faydasız kalabiliyor. Bu nedenle öğretmenlerden dijital yeterliliği olanlar okul için ve 
yönetici için önemli (K4)”.” “Öğretmenlerin dijital yeterlilikleri iyi olunca okul yöneticisi herhangi bir 
görevlendirmede, uzaktan eğitim ve yönetim sürecinde zorlanmıyor, bu nedenle öğretmenlerden 
dijitalleşme beklentisi var. Örneğin uzaktan eğitime başladığımız ilk hafta okul yöneticilerimiz zoom 
adlı bir programı devreye soktu. Meslekte kıdemce uzun yıllar hizmet eden öğretmenlerimizin yeni 
uygulamalarda biraz zorlandıklarını gördük. Geleneksel anlayışta kara tahta ve tebeşiri özlediklerini 
itiraf etmeden duramadılar (K8)”. 
4.1.5. Okul Yöneticilerinin Kaos Yönetimi 

Dijital örgüt özelliklerine yönelik beşinci alt sorusu olan “Yöneticiniz kaos ortamlarında nasıl bir 
yönetim tarzı (otokratik, demokratik, fikirlere açıklık..vb) bulunmaktadır? Örneğin, EBA ve Canlı 
derslerden dolayı öğretmen – yönetici, öğretmen – veli, yönetici  -veli arasında gerçekleşen olası 
çatışmaları nasıl çözümlemiştir? Açıklar mısınız?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  
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Katılımcıların kodlamış olduğu kaos yönetimi temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 9 ‘da yer 
verilmektedir. 

 

 

Katılımcıların kodladığı kaos yönetimi teması,  yönetim tarzları ve çatışma çözme yöntemleri olmak 
üzere iki alt temada toplanmıştır.  Temaya ilişkin kodlar sırasıyla belirtilmiştir (Tablo 9).  

Yaşanan hızlı değişimlerle beraber okul liderlerinin karşılaştıkları problemler farklılık göstermektedir. 
Belirsizlik ve karmaşa karşısında dijital okul liderlerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknik ve 
dijital konularda karşılaştıkları problemleri belirleyebilme, yaratıcı biçimde çözebilme ve buna yönelik 
ihtiyaçları belirleyebilme yeterlilikleri ön plana çıkmaktadır ve bu yeterlilikler MEB 2023 vizyon 
belgesinde beşinci yeterlilik alanı olarak yöneticilerden beklenilenlerden biridir (Öz, 2020). 
Sheninger’e (2014) göre okul yöneticilerinin dijitalleşme sürecinde okul kültürünü sağlamaları için 
liderlik özelliklerini değiştirmeleri gerekmekte ve belirsiz kaos durumlarıyla baş edebilmelidir. Dijital 
dönüşüm sürecinde kaos temasında yer alan yönetim tarzları alt temasında yöneticilerin en çok 
demokratik bir lider olarak örgütü yönettikleri belirtilmektedir. Demokratik liderlikte okul içi 
paydaşlarla fikir alışverişinin olması temel özelliktir. Ancak hızlı karar alma süreçlerinde bu durum 
yavaşlamalara neden olabilmektedir (Bryman, 1992; Akt. Canpolat, 2011).  

Endüstri 4.0 ile birlikte gelen karmaşıklık (Durmuş, 2019), VUCA koşullarını da beraberinde 
getirmektedir ve VUCA olarak da adlandırılan kaos ortamlarında liderin “gürültünün” ötesini 
görmeleri ve vizyonlarını çalışanlarıyla paylaşmaları gerekmektedir. Bunu yaparken, her kademedeki 
çalışanla iletişim kurmaları, ekip çalışması ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir (Cooke, 2013). 
Kaos ortamlarını fırsata dönüştüren bir diğer kavram olan çeviklik, liderde olması gereken bir özelliktir 
ve hızlı bir şekilde çözümler üretme, bunları beraber çalıştığı paydaşlara iletme ve uygulama 
becerisidir (Mangahas, 2016). Demokratik liderlikte temel olan fikir alış verişinde bulunma özelliğinin 
(Bryman, 1992; Akt. Canpolat, 2011), belirsiz durumları anlamada önemli olduğu düşünülmektedir. 
Bu açıdan, kaos koşulları için tek başına yeterli olmasa da, belirsizliği anlamada önemli rol oynamakta 
ve yöneticilerin kaos yönetiminde yer alması gereken bir yönetim tarzı olduğu düşünülmektedir. Buna 
karşın kodlarda yer alan otokratik yönetim tarzının da yöneticilerin kaos yönetiminde kullanılması 
dikkat çekicidir. Otokratik liderlerin paydaşlarla işbirliği yapmaması ve örgüt adına tek başına karar 
verecek olması (Bakan ve Büyükbeşe, 2010) kaos ve belirsizlik gibi hızlı karar alınması gereken 

Tablo 9. Okul yöneticilerinin dijital dönüşüm sürecinde kaos yönetimi 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar          f 

Dijital 
dönüşümde 
kaos 

 

 

Yönetim 
tarzları 

 

 

Çatışma 
çözümleme 
yöntemleri 

Demokratik 

Otokratik 

Vizyoner 

 

Sorunu görmezden gelme /çözmeme 

Sorunu kaynağına inerek çözme  

Emir – komuta yöntemi  

Soruna sakin/ ılımlı/ hoşgörülü yaklaşma  

Bilgi kirliliğini engelleme 

 

K2,K3,K4,K5,K7,K8 

K1,K6 

K8 

 

K1,K6,K7 

K2,K8 

K6,K7 

K3,K4 

K5 

 

6 

2 

1 

 

3 

2 

2 

2 

1 
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durumlarda sürecin hızlanmasında önemli olduğu söylenebilir. Ancak Endüstri 4.0’a göre gelecek 
liderlik modeli otoriter bir liderlik tarzında olmamalı, tam tersine empatik ve işbirliğine dayanan, 
sorunlardan, çatışmalardan ve hatalardan ortaya çıkan öğrenme etkisini örgütte bulunduran bir lider 
olmalıdır (Durmuş, 2019; Klein, 2020). Katılımcıların yöneticilerin yönetim tarzları alt temasına ilişkin 
kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir;” Canlı ders aşamasına geçtikten sonra uzun süre bir 
belirsizlik yaşandı ancak nasıl yapılacağı ile ilgili fikir alışverişinde hiç bulunmadık. Yönetici yapılması 
gerekeni gruba yazıyor. Görev veriyor. Ben dedim oldu anlayışı var. Ortam koşul yapabilme durumuna 
bakılmaksızın sorunlar çözülürmüş gibi yapıldı (K1).””Demokratik bir tarzı var. Yani uzaktan eğitimde 
mesela telekonferans yöntemi ile toplantılar düzenledi ve her birimizle neler yapılabileceğine ilişkin 
fikirler aldı. Bu şekilde sorunun çözümünde biz de birer parça olduk ve okulca karar verdik (K4).” 
“Otokratik ve fikirlere kapalı bir anlayış hakim (K6)”. 

Belirsiz durumlarda, liderlerin olabilecek sorunları öngörerek çözümler üretebilmeleri ve çözümleri 
hayata geçirmek için hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gerekmektedir (Cooke, 2013). Dijital 
dönüşüm sürecindeki inanılmaz hızlı değişim, okullarda dijital bir lider olması gereken yöneticilerin, 
kaos ortamındaki belirsiz durumlarda olabilecek çatışmaları çözümlemesi gerekmektedir ( Raza, 
2016). Çatışma çözümleme yöntemleri alt temasında en sık belirtilen, sorunları görmezden gelme 
kodudur. Elde edilen görüşlere bakıldığında, yöneticilerin sorunu görmezden gelme stratejisine daha 
sık başvurmaları, yöneticilerin çatışmaların varlığını kabul etmemeleri, sorunları öngörmemeleri ve 
çatışma yönetiminde astları ile iş birliği ve koordinasyona önem vermediklerine işaret eden bir 
sonuçtur. Katılımcıların yöneticilerin çatışma çözme yöntemleri alt temasına ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir;”Yöneticimiz fikirlere açık, doğacak olan çatışmalarda etkili iletişim 
kuruyor. Sorunun kaynağına inerek, danışman, sınıf, rehberlik öğretmenlerinin görüşlerini alıyor. 
Aileler ve öğrenciler ile görüşmeden önce bilgi topluyor. Uzaktan eğitim sürecinde de herkesin fikrini 
alarak planlamalar yaptı. Bu bilgiler doğrultusunda çatışmaları minimize etmeye ve problemin 
kaynağını tespit etmeye çalışıyor (K8)”.”Kaos durumlarında emir komuta kullanır. Uzaktan eğitim ve 
canlı derslerden dolayı öğretmen–yönetici, öğretmen–veli, yönetici -veli arasında gerçekleşen olası 
çatışma durumlarında genellikle en kabul gören çözüm yolu aman bir şey olmasın mantığıdır, sorun 
yokmuş gibi davranır (K6)”. 

4.1.6. Okul Yöneticilerinin Dijital Dönüşüm Sürecinde Eşgüdümleme Davranışları  
Dijital örgüt özelliklerine yönelik altıncı alt sorusu olan “Yöneticin okul içerisinde öğretmenleri, 
öğrencileri ve çalışanları koordine etme yöntemleri nelerdir? Okul içi yapılacak olan 
iş/evrak/faaliyet/öğretmen/öğrenci takibinde yöneticiniz hangi yöntemleri kullanır? Örnek verir 
misiniz? ” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  
Katılımcıların kodlamış olduğu kaos yönetimi temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 10 ‘da yer 
verilmektedir. 

Tablo 10. Okul yöneticilerinin dijital dönüşüm sürecinde eşgüdümleme davranışları 

Tema Alt tema Kod Katılımcılar          f 

Eşgüdümleme 
davranışları 

 

 

 

Uzaktan eğitimde etkinlik/görev 
takibinin ve planlamasının yapılması  

Whatsap, mail grubu ile 
görev kontrolü 

K1,K2,K3,K5,
K6,K7,K8 

7 

 

Yönetmeliğe bağlı hareket etme Yasalara bağlılık K1,K2,K7 3 

Dijital platformlar(Zoom..vb) ile 
iletişim kurma 

Telekonferans kullanımı K3,K8 

 

2 

Dijitalleşmede öğretmenleri 
güdüleme / rol model olma 

Canlı derslere katılım K4 1 
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Katılımcıların kodladığı eşgüdümleme davranışları,  uzaktan eğitimde etkinlik/görev takibinin ve 
planlamasının yapılması, yönetmeliğe bağlı hareket etme, dijital platformlar(zoom..vb) ile iletişim 
kurma ve dijitalleşmede öğretmenleri güdüleme / rol model olmak üzere dört alt temada 
toplanmıştır.  Temaya ilişkin kodlar sırasıyla belirtilmiştir (Tablo 10).   

Klein (2020) yapmış olduğu liderlik özellikleri sınıflamasında dijital örgüt özellikleri içerisinde, örgüt 
zekâsının önemli bir dijital liderlik özelliği olduğunu belirtmektedir. Dijital liderler yeni örgüt modelleri 
geliştirme ve uçtan uca örgüt anlayışına sahip olma becerisine sahip olmalıdır (Hanschke, 2018; Akt. 
Klein, 2020).  Shein (2004) örgütü, görev planlaması yapılarak, bir yönetim hiyerarşisi içinde, ortak 
amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelen örgüt üyelerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerin 
eşgüdümü olarak belirtmiştir. Yöneticilerin dijital dönüşüm sürecinde eşgüdümleme davranışları 
teması ele alındığında, uzaktan eğitimde etkinlik/görev takibinin ve planlamasının yapılması alt 
temasının öne çıktığı görülmektedir. Bu verilere bakıldığında, uzaktan eğitim sürecinde de örgün 
eğitimde olduğu gibi, okullarda yöneticiler eşgüdümleme sürecinde önceliği görev planlamasına, ders 
atamalarına ve etkinlik takiplerinine verdiği görülmektedir. Öz (2019), Endüstri 4.0 ile kurum ve 
içerikle daha hızlı bir etkileşim gerçekleştiğini ve formal bir yapıda olan geleneksel öğrenen-kurum 
etkileşiminin günümüzde değiştiği ve yeni iletişim kanallarının oluştuğu belirtmektedir. Bu anlamda 
eşgüdümleme yöntemleri temasında, katılımcıların belirttiği, Whatsapp, mail grupları, zoom ..vb. gibi 
teknolojilerin yer alması okullarda yöneticilerin dijital örgüt yapılarında dijital dönüşüm evresinde 
karşılaşılan değişimleri örgütlerine yansıttıklarını işaret etmektedir. Katılımcıların yöneticilerin 
uzaktan eğitimde etkinlik/görev takibinin ve planlamasının yapılması alt temasına ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir;”Yöneticim kurum içerisindeki işleyişi iyi koordine eder. Uzaktan 
eğitimde de örgünde de faaliyetlerin öncesindeki yapılacak işleri not alır ve grup başkanları ile zoom 
ya da farklı telekonferans programları ile toplantı yapıp görev dağılımı yapar. Görevlerin yapılıp 
yapılmadığını kontrol eder (K3)”. “Djital teknolojilerin bu grupların takibinde ve yönlendirilmesinde 
çok kullanıldığını da görmekteyiz. Uzaktan eğitim sürecinde de planlamaların ve ders atamalarının 
yapılması ve jitsimeet üzerinden toplantıların ayarlanmış olması yöneticimizin kullandığı 
yöntemlerdendir (K4)”. 

Endüstri 4.0’da dijitalleşme ile birlikte uzaktan eğitimde uygulayıcılarla ve yönetim ekibiyle olan 
iletişim yapısının daha sıkı olması da gerekmektedir (Öz, 2019). Dijitalleşme sürecinde eşgüdümleme 
yöntemleri temasında dikkat çeken diğer bir alt tema yönetmeliği bağlı hareket etme temasıdır. Tofur 
ve Balıkçı (2018), okul iklimini bozan temel faktör olarak mevcut yasa ve yürürlükteki mevzuat 
olduğunu belirtmektedir ve yasaların engellenmişlik duygusuna, devamlı kontrol hissine neden 
olduğu sonucuna varmıştır. Çalışmada, katılımcıların belirttiği yasalara bağlılık kodu, yöneticilerin 
eşgüdümleme davranışları içerisinde yasalara bağlı hareket ettiklerini göstermekte ve bu durumun 
örgütte olumsuz bir iklim yaratabileceği düşünülmektedir. Dijitalleşme sürecinin yavaşlamasında, 
öğretmenlerin motivasyonun azalmasında ve bunun gibi birçok negatif sonuca da neden olabileceği 
söylenebilir.  Katılımcıların yöneticilerin yönetmeliğe bağlı hareket etme temasına ilişkin kendi 
ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir;”Özellikle uzaktan ya da örgünde yönetici yönetmelik dışı hareket 
etmemekte ve farklı değişimler de bu nedenle kullanmakta tereddüt edilmektedir. İlk başlarda 
öğretmenlerimiz sanal sınıf uygulamaları olarak Whatsapp, Skype ve Zoom gibi platformları 
kullanmıştır. Ancak bu uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın henüz onay vermediği platformlar 
olduğu için kullanılmasını tavsiye etmemiştir hatta kullanılmamasını söylemiştir. Çoğu müdür bunu bir 
emir kabul ederek kullanmayı durdurmuştur. Ama sonrasında EBA da da aynı açıkların olduğunu 
gördük (K7).” Bu görüşler incelendiğinde yöneticilerin insiyatif alabilecekleri alanların sınırlı olduğu ve 
aldıklarında da karşılaşacakları yaptırımlardan dolayı da geride durdukları söylenebilir.  
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4.1.7. Okul Yöneticilerinin Dijital Ortam ile Geleneksel Ortamı Entegre Etme Durumu  

Dijital örgüt özelliklerine yönelik yedinci alt sorusu olan “Yöneticiniz dijital dönüşüm sürecinde oluşan 
yenilikler (dijital ortamlar, teknolojiler, platformlar, mesaj grupları) ile geleneksel okul ortamlarını bir 
arada nasıl kullanmaktadır? Örnek verir misiniz?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  
 

Tablo 11. Okul yöneticilerinin dijital ortam ile geleneksel ortamı entegre etme durumu 

Tema Alt Tema Kodlar Katılımcılar          f 

Dijital ortam 
ile geleneksel 
ortamı 
entegre etme 
durumu  

 

Olumlu  

 

 

 

 

 

 

 

Olumsuz 

Hızlı iletişim/yazı karmaşasının azalması 

Geleneksel toplantıların telekonferans 
yöntemleri ile gerçekleştirilmesi 

Etkinliklerin farklı platformlarda duyurulması 

Zümreler arası toplantılara uzaktan katılım 

Farklı teknolojilerin sınıflara entegre edilmesi 

Disiplinler arası eğitim olanağı 

 

Yönetici yetersizliği kaynaklı teknolojinin 
okulla bütünleştirilememesi 

Sosyalleşmenin azalması sorunu 

K1, K2, K3, K4,K8 

K1,K2,K8 

 

K1,K8 

K3,K8 

K3,K8 

K5,K8 

 

K6,K7 

 

K8 

5 

3 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

Katılımcıların kodlamış olduğu iki yönlülük temasına ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 11 ‘de yer 
verilmektedir.Katılımcıların kodladığı iki yönlülük teması,  dijitalleşme sürecinin okula yansımaları alt 
temasında toplanmıştır.  Temaya ilişkin kodlar sırasıyla belirtilmiştir (Tablo 11).  

Dijital dönüşüm sırasında yeni ve eski arasındaki denge korunmalıdır. Bu nedenle dijital liderlik 
özelliklerinden biri olan iki yönlülük modern eğilimler ve geçmiş gelenekler arasında dengenin 
sağlanmasında denge sağlar (Beeks, 2012; Haack, 2018; Staffen ve Schoenwald, 2016; Akt. Klein, 
2020). Okul yöneticilerinin dijital ortam ile geleneksel ortamı entegre etme durumları teması 
incelendiğinde, olumlu açıdan, öne çıkan durum hızlı iletişim/ yazı karmaşasının azalmasıdır. Rusmini 
(2012) gelişen teknolojilerinin okullara getirilmesi, okul liderlerinin rollerini ve sorumluluklarını da 
etkilediğini belirtmekte ve MEB 2023 vizyon belgesinde okul yöneticilerinden beklenen yeterliliklerin 
farklı teknolojilerin okullara entegre edilebilmesine yönelik olduğu görülmektedir. Çalışmada 
katılımcıların görüşleri incelendiğinde hızlı iletişim/yazı karmaşanın azalması ve geleneksel 
toplantıların telekonferans yoluyla yapılması kodlarının, yöneticilerin Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya 
çıkan farklı dijital teknolojilerden okullarda yararlandıklarını göstermektedir ve 2023 Vizyon 
Belgesi’nde yer alan yeterlilik alanları ile de uyum gösteren bir davranış olduğu söylenebilir. 
Katılımcıların okul yöneticilerinin dijital ortam ile geleneksel ortamı entegre etme durumu temasına 
ilişkin olumsu alt temasına ait kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir;  “Normalde gerçekleşmesi 
gereken telekonferans toplantılarının yapılmıyor olması ve farklı teknolojilerin bu noktada 
entegrasyonun olmaması yöneticimizdeki gelenekselliğin daha baskın olduğunu gösteriyor. 
Yöneticimin tek yönlü olması ve yeniliklere kapalı olması, yetersizliği bu noktada önemli rol 
oynar(K6)”. Olumsuz temada katılımcıların belirttiği yönetici yetersizliğine bağlı olarak teknolojilerin 
entegre edilememesi kodu da yöneticilerde dijital yeterliliğin uzaktan ya örgün tüm eğitim 
süreçlerinde var olması gerektiğini düşündürmektedir. 
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Endüstri 4.0’ın eğitime yansıması sonucu Eğitim 4.0 teknolojilerinin (Öztemel, 2018) kodlama ve 
robotik uygulamaları, büyük veri analizleri, sanal ve arttırılmış gerçeklik, yapay zeka uygulamalaları,  
web 2.0, basılı kitap ya da formların dijitalleşmesi ve hatta iletişimin çeşitli mobil uygulamalar 
üzerinden yapılıyor olması dijital bir liderliği zorunlu kılmaktadır. Öztemel (2018) Eğitim 4.0 ile birlikte 
gelen bu teknolojilerin bir sonucu olarak eğitimin her kademesinde disiplinler arası eğitim olanağının 
artacağını, yükseköğretimde ve diğer kademelerde bu teknolojilerin hızla eğitime entegre edileceğini 
belirtmektedir. Çalışmada yöneticilerin iki yönlülük davranışlarında yer alan disiplinler arası eğitim 
olanağı ve farklı teknolojilerin sınıflara entegre edilmesi kodlarıyla örtüştüğü görülmektedir. 
Katılımcıların okul yöneticilerinin dijital ortam ile geleneksel ortamı entegre etme durumu temasına 
ilişkin olumlu alt temasına ait kendi ifadelerinden bir kaçı şu şekildedir; “Yöneticimiz geleneksel 
anlayıştan uzaklaşıp tamamen dijital anlayışa dönmekten daha çok 21 yy becerileri olan iletişim, 
yaratıcı düşünce, işbirliği, proaktif kişilik geleneksel eğitim ve öğretim metotlarıyla 
harmanlanmaktadır. Dijital uygulamaları, medya ortamlarını, eğitim ve öğretim süreçlerine entegre 
etmede başarılı olduğunu düşünüyorum (K8)”. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine başvurularak yöneticilerin dijital örgüt 
yeterliliklerinin, Endüstri 4.0 perspektifinden incelenmesidir. Araştırma kapsamında, dijital örgüt 
özellikleri, yenilikçi vizyonerlik, ağ oluşturma, dijital zeka, dijital yetenek avcılığı, kaos yönetimi, örgüt 
zekası ve iki yönlülük başlıkları altında verilmiştir. Her bir başlık altında okul yöneticilerinin dijital 
örgüt yeterlilikleri Endüstri 4.0 perspektifinden ele alınmıştır.  Bu başlıklara ilişkin sonuçlar ve öneriler 
şu şekildedir; 

» Yenilikçi vizyonerlik özelliği incelendiğinde yeniliğe öncü olma, yeniliği paydaşlarla ortak yürütme 
ve yeniliklere kapalı olma şeklinde 3 alt temanın oluştuğu görülmektedir. Öğretmenlerin görüşleri 
temelinde, yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun yeniliklerde öncü olma alt temasında yer aldıkları 
görülmektedir. Görüşler ele alındığında, inovatiflik/ yeniliklere açık olma kodunun dijital liderde 
bulunması gereken özellikler ile (Raza, 2016; Toduk ve Gande, 2016) örtüştüğü sonucuna varılmıştır. 
Endüstri 4.0 temelinde yenilikçilik düşüncesinin olması (Durmuş, 2019) eğitim 4.0 paradigması ile de 
tüm eğitim kademelerinde yeniliklerin yansıyacağının öngörülmesi (Öztemel, 2018) göz önüne 
alındığında; değerlendirilen yöneticilerin yeniliklere öncü olma durumlarının daha baskın olduğu ve 
Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan dijital liderlik özellikleri ile uyum gösterdiği söylenebilir.  
» Çalışmada bulunan yeniliğe kapalılık alt temasının da değerlendirilmesi gereken önemli bir bulgu 
olduğu düşünülmektedir. Yeniliğe kapalı olan yöneticilerin var olması, Rogers (1967)’e göre gelenekçi 
olarak da tanımlanan, teknolojiye ve yeniliklere uzak olan yöneticilerin eğitimde yer aldıkları 
göstermektedir. Dijital dönüşüm aşamasında yeniliklere kapalılık özelliği olmaması gereken bir durum 
olarak düşünülmektedir. Yenilikçi vizyonerlik özelliğini genel olarak, değerlendirdiğimizde 
yöneticilerin çoğunlukla yeniliğe karşı uyum gösterdikleri, inovatif özelliklere sahip oldukları ancak 
katılımcıların görüşlerine göre az da olsa yenilikten uzak duran yöneticilerin de bulunduğuna işaret 
etmektedir. Klein (2020) yapmış olduğu çalışmada, yenilikçi vizyonerlik özelliğinin,  % 52’lik frekans 
değerine sahip olduğu ve diğer özelliklere göre kaynaklarda en çok ifade edilen özellik olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle ilerleyen çalışmalarda nitel çalışmaları destekleyen nicel verilerle farklı 
örneklemlerde çalışılması önerilmektedir. Aynı zamanda bu özellikler temelinde bir ölçek geliştirme 
çalışmasının yapılması da araştırmacılara önerilmektedir.  
» Diğer bir özellik olan ağ oluşturma davranışları incelendiğinde, sanal ağ bileşenleri ve ağda ekip 
oluşturma kriterleri olmak üzere 2 alt temanın oluştuğu görülmektedir. Sanal ağ bileşenlerinden, 
sanal sınıf kullanımı, Whatsapp ve çevrimiçi toplantılar kodlarının çoğunlukla belirtildiği 
görülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde, çevrimiçi toplantıların, whatsap gibi anlık dönüt 
sağlanabilen teknolojilerin yönetici - öğretmen etkileşimini sağlamada, sanal sınıf uygulamalarının ise 
öğrenci, veli ve öğretmen arası okul içi ağının oluşmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 
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Katılımcıların görüşlerine göre, son dönemde yaşanan Covid19 pandemisi nedeniyle yaşanan uzaktan 
eğitim sürecinde ve okulların yönetsel boyutlarında da sanal ağ bileşenlerinin (çevrimiçi 
telekonferanslar, anlık mesajlaşma sistemleri, sanal sınıf kullanımları..vb) aktif kullanıldığı 
görülmektedir. Öz (2020) dijital liderliğin zorunlu hale geldiğini ve bunun okullarda artan teknoloji 
kullanımının da bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Çalışmada da elde edilen sonuçlara göre 
okullarda farklı teknolojilerin yer aldığı ve eğitime yansımaların belirli düzeyde gerçekleştiği 
söylenebilir.  
Çalışmada dijital örgüt yeterlilikleri temelinde ele alınan yöneticilerin, uzaktan eğitim sürecinde 
ekipleri oluştururken öğretmenlerin dijital yeterlilik ve kişilerarası becerilerini kriter olarak 
düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun özellikle MEB 2023 vizyon belgesinde de yöneticiler 
açısından ele alınan dijital yeterlilik beklentilerinin örgüte yansıması olarak değerlendirilebilir (MEB 
2023 Vizyon, 2019). Yöneticilerin kendi ekiplerini oluştururken, dijital yeterlilik ile kişilerarası 
becerileri dikkate almalarında örgüt içi iletişim, üretkenlik gibi faktörlerin de önemli olduğu 
düşünülmektedir. İlerleyen araştırmalarda özel okullar ve devlet okullarında yer alan yöneticilerin ağ 
oluşturma davranışlarına yönelik görüşlerin alındığı ve örneklemin farklılaştığı çalışmaların yapılması 
önerilebilir. Devlet okulları ile özel okulların altyapılarında farklılıklar olması nedeniyle sonuçların 
önemli olabileceği düşünülmektedir. 
» Yöneticilerin dijital zekâ özellikleri incelendiğinde, destekleyen davranışlar ve olumsuz etkileyen 
davranışlar olmak üzere 2 alt temanın oluştuğu görülmektedir. Destekleyen davranışlar içerisinde, 
hızlı iletişim ağının kurulması ifadesi öne çıkan bulgulardandır. Dijital zekâ, dijital teknolojiler ve dijital 
kültür hakkında teknik becerilere, bilgi teknolojileri ve iletişim becerilerine sahip olmayı içerir 
(Hearsum, 2015; Raza, 2016; Staffen ve Schoenwald, 2016). Bu açıdan bakıldığında hızlı iletişim ağının 
kurulması ifadesinin öne çıkmasında, dijital teknolojilerin okul içi işleyişleri kolaylaştırmasında ve 
hızlandırmasında etkin olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bunun yanı sıra yöneticilerin dijital 
yeterliliklerinin de dijital zekâ özelliklerinin önemli bir bileşeni olduğu söylenebilir. Olumsuz etkileyen 
davranışlarda öğretmenlerden yüksek dijital yeterlilik beklentisi ifadesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Alanda yapılan çalışmalarda (Cemaloğlu & diğer, 2018; Ceylan & Özdemir, 2016) 
öğretmenlerin bu aşamada hizmetiçi eğitime ihtiyaç duydukları dile getirilmekte, yeterli miktarda 
eğitim alamayan öğretmenlerden de dijital yeterlilik beklenmesinin olumsuz etkiye neden 
olabileceğini düşündürmektedir. hizmetiçi eğitim olanaklarını artırmaları dijital dönüşüm sürecini 
hızlandırabilir. Dijitalleşmenin olumsuz getirilerinden biri olan bilgi kirliliğinin de dijital örgüt 
özelliklerini desteklemeyen bir etken olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu noktada, bilgi kirliliği gibi 
olumsuz durumlarda yöneticilerin MEB 2023 Vizyon belgesinde de hedeflendiği gibi, iletişim 
teknolojilerini kullanma yeterliliklerine sahip olmaları ve bu becerileri kullanmaları gerektiği, aksi 
takdirde olumsuz etkilenecekleri düşünülmektedir.  Yöneticilerin dijital örgüt oluştururken olumsuz 
olarak ifade edilen öğretmenlerden ileri düzeyde yeterlilik beklentisi ve bilgi kirliliği faktörlerini 
dikkate almaları gerektiği düşünülmektedir. Bu noktada, MEB üniversitelerin eğitim fakülteleri ile 
işbirliği içinde olarak gerek uzaktan eğitim gerekse hizmetiçi eğitimlerle öğretmenleri desteklemesi ve 
yöneticilerin yeterliliklerini ölçerek gereksinim duyulan alanlarda yöneticilere yönelik de eğitimler 
vermesi önerilebilir. 
» Yöneticilerin dijital yetenek avcısı özellikleri incelendiğinde, yöneticilerin dijital dönüşüm süreci 
davranışları ve yönetim sürecinde öğretmenlerden beklenenler olmak üzere 2 alt temanın oluştuğu 
görülmektedir. Çalışmada yer alan yöneticilerin dijital dönüşüm becerilerinde en sık ifade edilen 
becerinin, MEBBIS, DYS.. vb. aktif kullanımı olduğu görülmektedir. Teknolojiye uzak olma gibi bir 
kodun da çalışmada belirtildiği ve bu sonucun yöneticilerin bir kısmının dijitalleşme sürecini geriden 
takip ettiğine işaret etmektedir. Yönetim sürecindeki değişim ajanlığında da yöneticilerin ağda ekip 
oluşturma kriterleri ile örtüştüğü ve bu sonucun yöneticinin öğretmenleri dijital yeterlilik durumlarına 
ve kişilerarası becerilerine göre örgüte adapte etiklerini düşündürmektedir. Durmuş (2019)’un da 
belirttiği gibi dijital liderler örgütlerini oluştururken dijital yetenek avcısı gibi hareket etmeli ve  
örgüte dijital anlamda yeterli olan bireyleri entegre etmelidir. Çalışmada yöneticilerin dönüşüm 
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sürecindeki yönetici davranışlarının içerisinde öğretmenleri hizmetiçi eğitime yönlendirme kodunun 
da öne çıkması beklenmektedir. Tam tersi bir sonucun çıkması, yöneticilerin öğretmenden 
beklentilerinin olmasına rağmen, öğretmenlerin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmasını 
önemsemediklerini düşündürmektedir.  
» Yöneticilerin kaos yönetimi teması incelendiğinde, yönetim tarzları ve çatışma çözme yöntemleri 
olmak üzere 2 alt temanın oluştuğu görülmektedir. Yönetim tarzları ele alındığında, çalışmada, 
yöneticilerin en çok demokratik bir lider olarak örgütü yönettikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Buna 
karşın çalışmada, otokratik yönetim tarzının da yer alması ve yöneticilerin kaos yönetiminde 
kullanmaları dikkat çekicidir. Endüstri 4.0’da beklenilen liderlik özelliklerinin empatik ve işbirliğine 
dayanan, sorunlardan, çatışmalardan ve hatalardan ortaya çıkan öğrenme etkisini örgütte 
bulunduran bir yapıda olmasıdır (Durmuş, 2019; Klein, 2020). Endüstri 4.0’a göre bu sonuç 
değerlendirildiğinde, gelecek liderlik modelinin otoriter bir liderlik tarzında olmaması gerektiği 
düşünülmektedir. Halen eğitimde kaosu otokratik tarzda yönlendiren yöneticilerin olması da dijital 
dönüşüm sürecinde üzerinde durulması gereken bir bulgudur. Çatışma çözümleme yöntemleri olarak, 
sorunları görmezden gelme/ yok sayma yöntemine başvurulması, yöneticilerin çatışmaların varlığını 
kabul etmemeleri, sorunları öngörmemeleri ve çatışma yönetiminde astları ile iş birliği ve 
koordinasyona önem vermediklerine işaret eden bir sonuçtur. Yöneticilerin, hatalardan öğrenme 
etkisini (Klein, 2020), de okullarda bir kültür haline getiremediğini işaret etmektedir. 
» Yöneticilerin eşgüdümleme davranışları incelendiğinde, uzaktan eğitimde etkinlik/görev takibinin 
ve planlamasının yapılması, yönetmeliğe bağlı hareket etme, dijital platformlar(zoom..vb) ile iletişim 
kurma ve dijitalleşmede öğretmenleri güdüleme / rol model olmak üzere 4 alt temanın oluştuğu 
görülmektedir. Genel olarak katılımcı görüşleri değerlendirildiğinde, uzaktan eğitim sürecinde de 
örgün eğitimdeki gibi eşgüdümleme sürecinde, yöneticilerin önceliği görev planlamasına, ders 
atamalarına ve etkinlik takiplerine verdiği görülmektedir. Katılımcıların belirttiği, Whatsapp, mail 
grupları, zoom ..vb. gibi teknolojilerin yer alması sonucunun, okullarda yöneticilerin dijital örgüt 
yapılarında dijital dönüşüm evresinde karşılaşılan değişimleri örgütlerine yansıttıklarını 
göstermektedir. . Dijitalleşme sürecinde eşgüdümleme yöntemleri içerisinde, dikkat çeken diğer bir 
unsurun yönetmeliği bağlı hareket etme olduğu sonucudur. Bu durumun örgütte olumsuz bir iklim 
yaratabileceği düşünülmektedir. Dijitalleşme sürecinin yavaşlamasında, öğretmenlerin motivasyonun 
azalmasında ve bunun gibi birçok negatif sonuca da neden olabileceği söylenebilir. Katılımcıların 
görüşlerine göre yöneticilerin insiyatif alabilecekleri alanların sınırlı olduğu ve aldıklarında da 
karşılaşacakları yaptırımlardan dolayı da geride durdukları söylenebilir. İlerleyen araştırmalarda, 
uzaktan eğitim süreci içerisinde yer alan mevzuat kapsamında yöneticilerin dijital örgüt 
yapılanmalarında var olan faktörlerin incelenmesi önerilebilir, bu şekilde çalışmanın daha farklı 
yönlerinin ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 
» Yöneticilerin iki yönlülük özelliği kapsamında dijital ortam ile geleneksel ortamı entegre etme 
durumu ele alınmıştır. Olumlu ve olumsuz yansımaları şeklinde iki alt tema oluştuğu görülmektedir. 
Genel olarak bakıldığında olumlu yansımaların içerisin en çok öne çıkan, hızlı iletişim/yazı karmaşanın 
azalması ve geleneksel toplantıların telekonferans yoluyla yapılması bulgularıdır. Bu sonuçlara göre 
yöneticilerin Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan farklı dijital teknolojilerden okullarda 
yararlandıklarını göstermektedir. 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan yöneticilere ilişkin yeterlilik 
alanları ile de uyum gösteren bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Öztemel (2018) Eğitim 4.0 ile birlikte 
okullarda farklı teknolojilerin yer alacağını ve disiplinler arası eğitimin hızlanacağını belirtmiştir. 
Çalışmada yer alan disiplinler arası eğitim olanağı ve farklı teknolojilerin sınıflara entegre edilmesi 
sonuçları da bu noktada benzerlik göstermektedir. 
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Özet  

Müslümanların nezdinde Kur’an-ı Kerim’den sonra en muteber iki kaynak Sahihayn’dır. Bu iki kitapta 
yer alan bazı hadislerin sıhhati noktasında geçmişten gelen ve günümüzde de devam eden tartışmalar 
bulunmaktadır. Geçmişte Sahihayn’e yönelen tenkitler daha çok isnad merkezli iken günümüzde ise 
metin odaklı olmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda Buhârî (256/870) ve Müslim (261/875)’in eserine 
yönelik bazı tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalar ilmî olmaktan öte suçlayıcı bir nitelik 
kazanmaktadır. Reşid Rıza (1865-1935) İslâm dünyasında ıslah hareketinin öncülerinden biridir. O, 
Müslümanların kurtuluşunu Kur’an ve Sahih Sünnet’i doğru anlama ve hayata sahih bir şekilde 
aktarmakta görmekteydi. Reşid Rıza, sorun olarak gördüğü alanlarla ve bahusus hadislerle ilgili 
görüşlerini Menâr dergisinde yayınlardı. Tenkitin ilk çağrışımı olumsuz olmakla birlikte Reşid Rıza’nın 
Sahihayn ile ilgili müsbet ve menfi tüm değerlendirmeleri bu çalışmada ortaya konulacaktır. İslâm 
dünyasında tartışılan bazı hadisler seçilip ele alınacak ve somut örnekler üzerinde Reşid Rıza’nın en 
sahih kitaplara bakış açısını incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Hadis, Sahîhayn, Tenkit, Reşid Rıza, Menâr.   

 

GİRİŞ 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in insanlara ilahî vahyi tebliğ, tebyin ve tezkire/hatırlatmak gibi görevleri 
vardır. O, bu görevlerini bazen sözlü/kavlî, bazen örnek davranışlarıyla/fiilî bazen de olayı 
onaylamakla/takrîrî, şeklinde yerine getirmiştir. Sahabe nesli, Hz. Peygamber’in örnek yaşantısını 
kendi hayatlarına tatbik etmek için yoğun bir çaba içerisinde olmuş ve ondan öğrendiklerini sonraki 
kuşaklara aktarmak için azami bir gayret sarfetmişlerdir. Onlar, Allah Resulünün her söz ve davranışın 
uyulması gereken dinî bir olgu olmadığını biliyorlardı. Zira Hz. Peygamber şehadet kelimesinin ikinci 
cümlesinde onlara bir kul ve beşer olduğunu da öğretmişti. Başka bir tabirle birinci kuşak, Hz. 
Muhammed’in beşer olgusu ile risâlet kimliğini ayırt etmekte zorlanmamışlardı. 

Hz. Peygamber’in ahirete irtihali ve sahabe neslinin azalması, sünnetin tespit, tedvin, tasnif ve tehzîb 
ihtiyacını hissettirmeye başlamıştı. Sahabe nesli ile ara açıldıkça bu ihtiyaç daha da artmıştı. Buhârî ve 
Müslim’in yaşadığı asırda sadece sahih hadislerin bir eserde toplanma arzusu doğmuştu. Buhârî, 
hocası İshâk b. Râhûye (238/853)’in talebi üzerine ve benimsediği ilkelerden hareketle sahih 
olduğuna inandığı hadisleri bir kitapta cem etmiştir.8 Buhârî ve Müslim’in eserleri zaman zaman 
tartışmalara konu olmuşsa da ümmetin geneli tarafından telakki bi’l-kabul ile hüsnü muamele 

                                                           
8
 Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî şerh Sahîhi’l-Buhârî, thk. Muhibuddîn el-Hatîb,  

Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1379, c. 1, s. 7.  
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görmüştür.9 Darekutnî (385/995) başta olmak üzere bazı muhaddisler tarafından Sahihayn’de yer 
alan hadisler tenkit edilmişlerse10 de geçmiş dönemlerde ciddi bir tenkide uğradıkları söylenemez.  

Reşid Rıza, Muhammed Abduh’un (1849-1905) gözde talebesi, Menâr mektebinin önemli temsilcisi ve 
yazarıdır.11 Bir düşünür olarak Reşid Rıza (1865-1935)’nın ileri sürdüğü fikirler, İslâmî ilimlerin 
kaynakları ve yöntemleri ile ilgili tespitler ve özellikle tartışma noktalarında kapsamlı ve etkili tezleri 
Türkiye dâhil tüm İslam dünyasında kalıcı bir miras olarak varlığını sürdürebilmiştir.12 Bu çalışmada 
Reşid Rıza’nın hadis ile ilgili tüm görüşleri ele alınmayacaktır. Zira bu konu oldukça geniştir. Ancak 
Sahihayn ile ilgili düşünceleri ortaya konulduğunda hadislere genel bakışını yakalamak mümkün 
olabilecektir. 

1. Reşid Rıza’nın Sahihayn İlgili Müsbet Değerlendirmesi 
Reşid Rıza, Menâr dergisinin muhtelif sayılarında Sahihayn’e dair olumlu görüş beyan etmektedir. O, 
Buhârî’nin eseri hakkında yapmış olduğu: “Şüphesiz hadis terminolojisinde Buhârî’nin eserinde yer 
alan hadislerin geneli, en sahih hadislerden oluşmaktadır. O, hadis kaynaklarında yer alan hadisler 
içerisinden gücü nispetinde rivayetleri seçerek kitabını oluşturmuştur. Sahih hadis konusunda Müslim 
kitabı ikinci sırayı almaktadır” demek suretiyle âlimlerin genel kanaatini benimsediğini göstermiştir.13 
Muhammed Tevfîk Sıdkî’nin ‘Sinek hadisi’ni kabul etmemesinden dolayı tekfir edilip edilmeyeceğini 
ele alırken yaptığı şu tespit gelenekte var olan anlayışın dile getirilmesi olarak değerlendirmek 
mümkündür: “Allah’ın kitabından sonra en sahih eser, Buhârî’nin kitabıdır.”14 

Reşid Rıza Sahihayn’de yer alan hadislerin saf çoğunluğun sahih rivayetlerden oluştuğunu savunur.15 
Akıl kavramadığından hareketle Sahihayn’da yer alan hadisleri reddetmenin doğru olmadığını belirtir. 
O, şunu der: “Hadislerin isbat ve inkârında eş-Şeyh Abdülazîz Câveyş (m.1826)’in16 sözlerine itibar 
edilmez. Zira hadis ilminde onun yetkinliği yoktur. O, dinî konuları kendi arzularına göre 
yorumlamaktadır. Öyle ki, bilgiye dayanmadan sadece aklına uymadı diye sahih hadisleri inkâr 
etmiştir.”17 Buhârî’ye olan hayranlığını şöyle dile getirmektedir: “Buhârî’nin eserini ve ondan önce 
yazılan hadis kitaplarını detaylı inceleyen biri, Şeyhayn’in18 ne kadar titiz davrandıklarını görünce 
şaşkınlık yaşar.  Özellikle Buhârî’nin gayreti karşısında.”19 Reşid Rıza’nın bu düşüncelerini geçmiş 
ulemanın Sahihayn’e bakış açılarıyla örtüşmektedir. Örneğin Ebû İshâk el-İsferâyînî (418/1027) 
muhaddislerin Sahihayn’de yer alan hadislerin sened ve metin açısından sahih olduğu hususunda 
ihtilafın olmadığını var olan ihtilafın ise daha çok ravilerden kaynaklandığını iddia eder.20 Reşid 
Rıza’nın Sahihayn ile ilgili tespitleri olumlu olmakla birlikte geçmiş ulemadan ayrıldığı noktalar vardır. 

  

                                                           
9
 Ebû ‘Amr Osman b. Abdurrahman eş-Şehrezûrî İbnus-Salâh, ‘Ulûmu’l-hadis, thk. Nureddîn ‘Itr, Beyrut: Dâru’l-

Fıkri’l-Mu‘âsır, 1439/2018, s. 29. 
10

 Kamil Çakın, Buhari'nin Otoritesini Kazanma Süreci, İslamî Araştırmalar Dergisi, c. 10, Sayı: 1-2-3, 1997, s. 103. 
11

 Fatih Bayram, Modern Peygamber Tasavvuru: Reşid Rıza (1865-1935 Örneği), Kafkas Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, Sayı, 24, s. 503. 
12

 Özgür Kavak, Dünyevi Bir "Fıkıh" İnşasına Doğru: Reşid Rıza'nın Fıkıh Usulü Eleştirisi ve Modern Fıkıh 
Düşüncesi, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (2009/2), s. 36. 
13

 Reşid Rıza, Mecelletü’l-Menâr, Kâhire: Dâru’l-Menâr, 1346/1928, c, 29, s. 81.   
14

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 37. 
15

 Rıza, Menâr, c. 12, s. 693. 
16

 Siyasî yazılar yazan aslen Tunus’lu bir gazetecidir. Bir kaçta eser yazmış, en meşhur olanı ise Eseru’l-Kur’ani’l-
Kerim fî tahrîri’l-fikri’l-beşerî’dir. 
17

 Rıza, Menâr, c. 17, s. 183. 
18

 Buhârî ve Müslim’in ortak rivayetlerine verilen bir sıfattır.  
19

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 37. 
20

 Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ebî Bekr b. Osman b. Muhammed es-Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 
thk. Ali Hüseyin Ali, Mısır: Mektebetü’s-Sünne, 1424/2003, c. 1, s. 72. 
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2.  Reşid Rıza’nın Sahihayn İlgili Menfî Değerlendirmesi 
Reşid Rıza’nın yukarıda yer verdiğimiz Sahihayn’e karşı müspet tutumu, her iki eserde yer alan tüm 
rivayetleri istinasız kabul eden bir yaklaşım değildir. O, Sahih-i Buhârî’de uydurma hadislerin 
olmadığını belirtir.21 

2.1.  Sahihayn’de Aralarında Tenakuz Olan Rivayetler 

Reşid Rıza, Sahihayn’de anlam açısında sorunlu bazı hadislerin var olduğunu iddia etmektedir. Konu 
hakkında yaptığı şu tespit önemlidir: “Buhârî’nin tenkit edilen hadis sayısı 110’dır. Tenkit edilen 
arasında Buhârî’nin teferrüd ettiği hadisler olduğu gibi Müslim’in tahric ettikleri de vardır. Fakat 
Müslim’in tenkit edilen hadislerinin sayısı daha fazladır. Hafız İbn Hacer’in yazdıklarını okuduğunda 
hadis ilmi çerçevesinde cevap verildiğine şahit olacaksın. Fethu’l-Bârî’yi okuduğunda ise, anlamlarında 
işkâl olduğunu veya diğer bazı rivayetlerle çeliştiğini göreceksin.”22  

Anlam olarak çelişen hadislere şu iki hadisi örnek vermektedir: “Sizden birinizin (yemek) kabına sinek 
düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde 
hastalık olan kanadıyla korunur”23 ; “Tereyağının içine düşen ve ölen fare için yağ donuksa, fare ve 
çevresini alınıp kalanın yenilmesi; eğer erimişse, tamamı dökülsün.”24 Ona göre sinek ve fare her ikisi 
mikrop taşıyan varlıklardır. Şer‘î olmayan konularda peygamberlerin yanılabilmeleri mümkün 
olduğundan dünyevî ve tecrübî konularda Müslümanların onlara uymaları zorunlu değildir.25 Nitekim 
Kâdî ‘İyâz (ö. 544/1149 Reşid Rıza’dan önce bu hususu tasrih etmiştir.26 

 

2.2.  Sahihayn’de Zayıf Rivayetlerin Bulunması 

Reşid Rıza’ya göre Sahihayn’de uydurma rivayetler bulunmamaktadır. Ancak zayıf rivayetlerin varlığı 
için aynı şey söylenemez. O, her iki eserde az da olsa zayıf hadislerin var olduğunu kabul etmektedir. 
Rıza, Allah’ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul edilen Buhârî ve Müslim’in eserlerinde 
uydurma hadis alametini taşıyan haberlerin bulunduğunu savunmaktadır. O, şunu söyler: “Sahîh-i 
Buhârî’de az da olsa metinlerinde sorun olan hadisler bulunmakta vaz‘ alametini taşıyan hadisler 
vardır.”27 Reşid Rıza’nın iki değerlendirmesi arasında çelişki vardır. Zira o, Allah’ın kitabından sonra en 
sahih hadis kitapları olarak gördüğü Sahihayn’deki hadisleri tenkit edenleri kendi hevasına göre 
yorum yapmakla itham eder ve Buhârî’de kesinlikle uydurma hadisin olmadığını iddia etmekle birlikte 
uydurma alameti taşıyan hadislerin varlığını söylemesi bir tenakuzdur. Elbette bazı hadis 
münekkitleri, Sahihayn’de yer alan kimi hadisleri tenkit etmişlerdir. Bu bilinen bir husustur. Ancak 
uydurma alameti taşıyan hadislerin varlığını araştırmamız ölçüsünde ilk söyleyen Reşid Rıza’dır.  

Reşid Rıza’nın bu düşüncesi, daha sonra Buhârî hadislerine karşı oluşturulmaya çalışılan karalama 
faaliyetlerine mesned olmuştur. Şiî âlim Muhammed Sâdık en-Necmî,  Muhammed Abduh’un 
Buhârî’ye tenkitlerini ele alırken öğrencisi Reşid Rıza’ya atıfta bulunmakta ve tezlerini tek tek 
serdetmektedir.28 

                                                           
21

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 81. 
22

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 81. 
23

 Buhârî, “Tıbb” 58, “Bed'ü'l-Halk” 14. 
24

 Buhârî, “Zebâih” 34. 
25

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 81. 
26

 Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî el-Kâdî ‘İyâz, eş-Şifâ bi ta‘rîf hukuki’l-Mustafa, ‘Ammân: Dâru’l-
Feyhân, 1407, c. 2, 271. 
27

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 81.  
28

 Muhammed Sâdık en-Necmî, Edvâun ‘ala’s-Sahîhayn, (Farsçadan Arapçaya Tercüme Eden: Yahya Kemâlî) 
Kum: Muessetu’l-Me‘ârifi’l-İslâmî, 1419, s. 88. 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

227 
 

 

3. Reşid Rıza’nın Sahihayn’de Tenkit Ettiği Bazı Hadisler 
Reşid Rıza, Menâr dergisinde tenkit ettiği hadislerin sayısı çok olmamakla birlikte o, eleştirilerinde 
bazen sadece hadisi tenkit eder fakat doyurucu bir açıklama yapmamaktadır. Bazen de başka 
düşünürlerin hadise karşı çıkmalarını haklı bularak duruşunu ortaya koymaktadır. Reşid Rıza’nın 
görüşlerini yakından görmek için tenkit ettiği bazı hadisler ele alınacaktır.  

3.1.  Sinek Hadisi 

“Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında 
hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur”29 Reşid Rıza’nın bu hadis 
ile ilgili tenkidine daha önce temas ettiğimizden farklı olarak şunu söyleyebiliriz, bu rivayete 
günümüzde yapılan tenkitlerde Reşid Rıza’nın argümanlarının ileri sürülmesi onun etkinliğini 
göstermektedir.  Muhammed Saîd es-Suyûtî, sinek hadisi ile ilgili Menar dergisinde Reşid Rıza’ya 
cevap vermek için bir makale yayınlamıştır. Birinci makale “Tashihu Hadis-i ez-Zubâb” başlığını 
taşımaktadır. Bu makalede ilmi ve tıbbi verilerin değişkenliğine vurgu yapılmaktadır. Bu itibarla aklı, 
şer‘î mevzularda hakem kılanların hep nedamet duydukları belirtilmiş ve bu hadisin Hz. Peygamber’in 
bir mucizesi olduğu bilimsel veriler ışığında izah edilmeye çalışılmıştır.30   

 

3.2.  Cessâse hadisi 

Cessâse hadisini dipnotta vereceğiz.31 Müslim’de yer alan bu rivayetle ilgili Reşid Rıza’nın 
değerlendirmesi özetle şu şekildedir: “Müslim’in merfu olarak rivayet ettiği bu haber, metninde 

                                                           
29

 Buhârî, “Tıbb” 58. 
30

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 272. 
31

 Şabi'nin, Fatıma Bintu Kays radıyallahu anha'dan naklettiğine göre Fatıma şöyle anlatmıştır: "Resûlullah 
buyurdular ki: "Temimu'd-Dârî hıristiyan idi. Gelip müslüman oldu. O, benim Mesih Deccal'den anlattığıma 
uygun olan bir rivayette bulundu. Bana anlattığına göre, Temîm, bir gemiye binip denize açılmıştır. Yanında 
Lahm ve Cüzam kabilelerinden otuz kişi vardı. Onlarla denizin dalgaları bir ay kadar oynadı. Sonunda güneşin 
battığı esnada denizde bir adaya yanaştılar. Geminin kayıklarına binerek adaya çıktılar. Derken karşılarına çok 
tüylü kıllı bir hayvan çıktı. Bunlar, tüylerinin çokluğundan hayvanın baş tarafı neresi, arka tarafı neresi 
anlayamadılar. "Sen neyin nesisin?" dediler. O cevap verdi: "Ben cessaseyim!" "Cessase nedir?" denildi. "Ey 
cemaat! Şu mannastıra kadar gelin! İçinde bir adam var, o sizin haberinize müştaktır!" dedi. O, böylece bir 
adamdan söz edince, biz onun bir şeytan olmasından korktuk. Hemen koşarak manastıra girdik. İçeride bir 
adam vardı; hilkatçe gördüklerimizin en irisiydi ve elleri boynuna, dizlerinden topuklarına demirle sıkı şekilde 
bağlanmıştı. "Vah sana! Kimsin sen?" dedik. "Benim haberimi alabilmişsiniz. Şimdi siz kimsiniz, bana söyleyin!" 
dedi. Arkadaşlarım: "Biz bir grup Arabız. Bir gemideydik, denizin coşkun bir anına rastladık. Dalgalar bizi bir ay 
oynatıp oyaladı. Sonra şu adaya yaklaştık, sandallara binip adaya çıktık. Tüylü ve çok kıllı bir hayvanla karşılaştık. 
Tüyünün çokluğundan başı ne taraf, arkası ne taraf anlayamadık. "Vah sana, nesin sen" dedik. "Ben 
cessaseyim!" dedi. Biz: "Cessase de ne?" dedik. "Manastırdaki şu adama gelin, o sizin haberinize pek 
müştaktır!" dedi. Biz de koşarak sana geldik. Biz onun bir şeytan olmadığından emin olmadığımız için korktuk" 
dedik. Adam: "Bana Beysan hurmalığından haber verin!" dedi. Biz: "Onun neyinden haber soruyorsun?" dedik. 
"Ben onun ağacından soruyorum, meyve veriyor mu?" dedi. "Evet!" dedik. "Öyleyse meyve vermeme zamanı 
yakındır!" dedi. "Bana Taberiye gölünden haber verin!" dedi. "Onun nesinden haber istiyorsun?" dedik. "Onun 
suyunun çekilmesi yakındır!" dedi. "Bana Zuğer gözesinden haber verin!" dedi. "Sen onun neyinden haber 
istiyorsun?" dedik. "Gözede su var mıdır? Orada su var mıdır?" dedi. "Evet, onun çok suyu vardır! Sahipleri onun 
suyu ile ziraat yapıyorlar!" dedik. "Ümmilerin peygamberinden bana haber verin? O ne yaptı?" dedi. "O 
Mekke'den çıkıp Yesrib'e (Medine'ye) yerleşti" dedik. "Araplar O'nunla mukatele etti mi?" dedi. Biz: "Evet!" 
dedik. "Onlara karşı ne yaptı?" dedi. Biz de, (onu ezmek için) peşine düşen Araplara galebe çaldığını, Arapların 
kendisine itaat ettiklerini haber verdik. (O da bize:) "Bu, onların itaat etmeleri, kendileri için daha hayırlıdır. Ben 
şimdi size kendimi tanıtayım: Ben Mesih Deccal'im. Çıkış için bana izin verilme zamanı yakındır. O zaman çıkıp 
yeryüzünde dolaşacağım. Kırk gün içinde uğramadığım karye (köy) kalmayacak. Mekke ile Taybe (Medine) hariç. 
Bu iki şehir bana haramdır. Onlardan birine her ne vakit girmek istersem, elinde yalın kılıç bir melek beni 
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farklılık olan ve birden fazla tariki bulunan bir hadistir. Buradan hareketle olayın birden fazla kez 
gerçekleştiğini söylemek doğru değildir. Hz. Peygamber’in Temîm ed-Dârîmî’den rivayeti barındırdığı 
illetlere rağmen sahih kabul edilse bile bizzat Hz. Peygamber’den sadır olan hadisler gibi kabul 
edilemez. Hz. Peygamber diğer insanlar gibi gaybi bilgiye sahip olmadığı için söylenen sözü tasdik 
etmiştir. Kâfir, münafık ve Biri Ma‘ûne olayının yaşanmasına neden olanları tasdik etmesi, buna 
delildir. Peygamberlerin dini olmayan konularda yalancıları tasdik etmeleri risâlet makamına aykırı 
değildir. Bu itibarla yalan söylediğine delâlet edecek bir karine olmadığında yalanıcı olmayan herhangi 
birini tasdik etmeleri neden câiz olmasın.”32  Reşid Rıza tezine “Allah seni affetti de, doğru söyleyenler 
sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin?”33 ayeti delil 
kılmaktadır. 

Reşid Rıza hadisin sıhhatini savunan bir okuyucunun gönderdiği bir mektuptan söz eder. O, bu 
mektubun cevabında şunları yazar: “Her kim bu tür hadisleri savunurken doğru ve güzel delillerle ve 
hadislerin arasını da cem ve telif ederek yaparsa toplumun doğru bilgi almasını sağlamak için 
çalışmasını Menâr’da yayınlar ve kendisine de teşekkür ederiz. Söylediğimiz hususlarda hatamızı 
ortaya koyan ve bizi ikna edene şükranlarımızı ifade eder ve hatamızı da kabul ederiz.”34 Bu hadis 
birçok çalışmaya konu olmuştur.35 

3.3.  Hz. Peygamber Çocuk İken Göğsünün Yarılması 

Hz. Peygamber’in hayatı ele alınırken nübüvvet öncesi hayatında tahakkuk eden bazı olaylar anlatılır. 
Hz. Peygamber’in iki kez göğsünün yarıldığı kaynaklarda yer almaktadır.36 Enes b. Mâlik’ten gelen 
rivayete göre Hz. Peygamber çocuklarla beraber oynarken Cebrail (a.s.) gelip onu yakalayıp yere 
yatırdıktan sonra kalbini yarmıştır. Sonra kalbini çıkarıp ondan bir kan pıhtısı almış “Bu şeytanın 
sendeki nasibidir” diyerek kalbini zemzemle altın bir tas içinde yıkadıktan sonra onu yerine koyup 
yarayı iyileştirmiştir. (Bunun üzerine) çocuklar sütannesine gelip “Muhammed öldürüldü.” dediler. 
(Sütannesi ve babası) onu benzi solmuş bir vaziyette buldular. Enes bu rivâyetin sonunda “göğsündeki 
yara izini ben görüyordum” demektedir.37 

Reşid Rıza, hadisin senedinde sorunlar olduğunu söyler. Öyle ki, İbn Hacer (852/1449)’in hadisin ravisi 
olan Şeybân b. Ferûh’u saduk ancak hata eden ve kaderi inkâr etmek ile ithâm edilen biri olduğu38 
şeklinde verdiği bilgiyi, nakleder. Beyhakî, mezkûr raviyi Müslümanların imamı olarak tavsif ettiğini 
ancak yaşlanınca hafızasında sorunlar oluştuğunu bu nedenle Buhârî’nin rivayetlerini terkettiğini 
belirtitikten sonra metin değerlendirmesine geçer. Özetle şöyle der: Enes b. Malik bu olayı merfu 
olarak rivayet etmemiştir. Sahabenin meçhul raviden naklettiği tüm rivayetler hüccet olamaz. Nitekim 

                                                                                                                                                                                     
karşılar, benim oraya girmeme mani olur. Onların her bir geçidinde bir melek vardır, onları korur!" dedi." Sonra 
Resûlullah aleyhissalatu vesselam çubuğuyla minbere dürterek: "Bu Taybe'dir! Bu Taybe'dir! Bu Taybe'dir! Ben 
bunu size anlattım değil mi?" buyurdular. Halk da: "Evet!" diye karşılık verdi. bunun üzerine Aleyhissalatu 
vesselam: "Temimi'd-Dari'nin rivayetinin benim size ondan (Mesih Deccal'dan) Mekke ve Medine'den 
anlattığıma muvafık düşmesi hoşuma gitti. Bilesiniz O Şam denizinde veya Yemen denizindedir. Hayır doğu 
tarafındandır. Evet o doğu tarafından zuhur edecektir. O doğu tarafından zuhur edecektir!" buyurdu ve eliyle 
doğu tarafına işaret etti." Müslim, “Fiten”, 119. 
32

 Rıza, Menâr, c. 19, s. 97. 
33

 Tevbe, 9/43. 
34

 Rıza, Menâr, c. 28, s. 474. 
35

 Mahmut Yeşil, Temîm ed-Dârî ve Rivâyetleri, S.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı 21, s. 109-112, Enbiya 
Yıldırım, “Metin Tenkidi Prensipleri Açısından Cessâse Hadisi”, Hadis Problemleri, İstanbul: 2001, s. 223-247.  
36

 Bkz: Muhammed b. İshâk Yesâr, Sîretu İbn İshâk (Kştâbu’s-Siyer ve’l-Megâzî), thk. Süheyl Zükâr, Beyrut: 
Dâru’l-Fıkr, 1398/1978, s. 50, Abdülmelik b. Hişam b. Eyyûb el-Humeyrî, es-Siyretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa 
es-Sukâ vd., Mısır: Şirketu el-Bâbî el-Halbî, 1375/1955, c. 1, s. 164. 
37

 Muslim, İman, 261. 
38

 İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, Hindistan: Dâiretü’l-Ma‘ârifi’n-Nizâmiyye, 1326, c. 4, s. 374.  



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

229 
 

dini bir hükmü beyan eden rivayetlerle İslam’dan önce vuku bulan bir olguyu haber veren aynı 
seviyede değerlendirilemez. Zira İslam’dan önceki haberin kaynağı bir müşrik de olabilir. Senedinde 
problem olması ve metninde de Hz. Peygamber’in konumuna yakışmayan bilgilerin yer alması hadisin 
sıhhatini sorgulatır hale getirmiştir. Kaldı ki dinin kat‘î hükümlerinden de değildir.39    

Şakku’s-Sadr ile ilgili tartışmalara çalışmanın hacmi nedeniyle girmeyeceğiz.40 

3.4.  Deccâl Hadisleri 

Reşid Rıza, Mehdî ve Deccâl hadislerini konu edinen çalışmalarından Necdlilerin rahatsız olduğunu 
ancak herkesin onlar kadar samimi ve teslimiyetçi bir anlayışa sahip olmadığını belirtir. Onların sahip 
olduğu bu teslimiyetin zedelenmemesi için onların yanında zayıf hadislerin bile tartışılmasını doğru 
bulmamaktadır. Dinin özü ile alakası olmayan ve batıl olan “Garânîk” gibi bazı rivayetlerin İbn Hacer 
tarafından savunulması bu tür konuları ele almamızı zorunlu hale getirmiştir. Hafız İbn Hacer Garânik 
haberini sened açısından sahih olmadığını belirttikten sonra “varyantların çokluğu” sebebi ile güçlü 
bir hal kazandığını iddia eder. Rıza, muhaddislerin tesis ettikleri kurallar hakkında ne Allah’ın 
kitabında ne de Hz. Peygamber’in sünnetinde vaz‘ edilen kurallardır, demektedir. Bunlar, tamamen 
nazari kaidelerdir. Binaen aleyh bu kurallardan yola çıkarak batıl ve uydurma olan haberler isbat 
edilemez.41  

Reşid Rıza, Kıyamet alameti olarak zikredilen bu tür haberlerde sorun görmeyen kişinin inanması 
kadar doğal bir şey olmaz. Buna herkes de saygı duymalıdır. Ancak sened ve metin açısından sorunlu 
olan rivayetlerde şüphesini ortaya koyan da hadis inkârcılığı değil de daha çok mana ile rivayetten 
kaynaklanan sorunlar olarak görülmelidir. Amacımız Hz. Peygamber’in şanına yakışmayan 
haberlerden onu teberi etmektir. Deccâl hadis gaybi bilgilerden olduğu için Hz. Peygamber dâhil hiç 
kimse bilemez, demektedir.42            

3.5. Ayın Yarılmasını İfade Eden Hadisler 

Reşid Rıza, kaynaklarda “Şakku’l-kamer” olarak yer alan ve Hz. Muhammed’in bir mucizesi olarak 
ifade edilen hadiseye nasıl baktığını irdelemekte fayda vardır. Mucizeler bazen talep üzerine bazen de 
talep olmadan gerçekleşebilir. Reşid Rıza inşikaku’l-kamer ile nübüvvet arasında bir alaka olmadığını 
iddia eder.  Ayın yarılması ile ilgili düşüncelerini maddeler halinde şöyle sıralamaktadır: 

1- Hadis şarihleri ve bazı müfessirler, bu olayı kabul etmeyen âlimlerin var olduğunu naklederler. Bu 
nedenle tevatür iddiası mesnetsizdir.  
2- Ayın yarılması ile ilgili hadisler ve tahaddi ayetleri arasında ciddi tearuz vardır.  
3- Bu olayın Kur’an’daki inşikaku’l-kamer ayeti ile açıklanması aslı olmayan şaz bir görüştür. 
4- Bu olayın Allah’ın gücü ile izah edilmesi oldukça gariptir. Zira Arapların Allah gücünü inkâr etmesi 
gibi bir husus mevzu bahis değildi.  
5- Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye (728/1328)’nin hadisenin hissi olarak gerçekleştiği şeklindeki 
yaklaşımı, genel kabulün ifade edilmesidir. Eğer İbn Teymiyye müşriklerin mucize talep etmesi üzere 
bu olağanüstü olayın gerçekleştiğini Kur’an ayetlerine arzetseydi Enes b. Malik’in mürsel rivayetinin 
Kur’an ayetlerine aykırılığını görecekti. İbn Teymiyye bidat ehli ve felsefecilerin görüşlerini çürütmek 
için yoğun çabasını olaya teksif etseydi birçok konuda olduğu gibi tartışmayı bitirecek bir sonuç elde 
edebilirdi. Mezkûr hadisin Kur’an ayetlerine aykırılığını iki maddede ispat edebiliriz. 
a. Hz. Muhammed’in risâletinin ispatı için Kur’an’ın yeterli olmasıdır.  
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b. Müşriklerin talebi üzere gerçekleşen mucizelerden sonra iman edilmemesi geçmiş kavimlerde 
olduğu gibi müşriklerin helakına neden olmalıydı. Ayrıca şu hususun da belirtilmesinde fayda vardır: 
Kur’an ayetlerinde mucize taleplerine cevap verilse bile onların iman etmeyecekleri açıkça 
belirtilirken istekleri üzere inşikaku’l-kamer’in tahakkukunda ne fayda olabilir.   
  
3.5.  Kapların Örtünmesini ve Kapıların Kapatılmasını Tavsiye Eden Hadisler 

Hz. Câbir’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Gece karanlığı başladığı 
zaman çocuklarınızı (dışarı çıkmaktan) men' ediniz. Çünkü şeytânlar o sırada dağılırlar. Geceden bir 
saat geçince de çocuklarınızı evlerinize koyunuz. O zaman Allah'ın ismini anarak kapıları kapatınız. 
Çünkü şeytân, kapatılmış kapıyı açamaz. Yine Allah'ın ismini anarak su kırbalarınızın ağızlarını 
bağlayınız. Yine Allah'ın ismini anarak yiyecek kaplarınızın üzerlerini örtüp kapatınız, velev üzerlerine 
enlemesine bir şey koymanız suretiyle olsun. Yanan kandillerinizi de söndürünüz.”43 

Reşid Rıza mezkûr hadis hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu hadiste birden fazla sorun 
vardır. Zira asırlardır birçok insan, çocuklarının gece dışarıya çıkmasına izin verdikleri halde cinlerin 
onlara zarar vermediğini bilmektedirler. Bu sorun bilim ve sanatın ilerlediği modern çağda her 
öğreticinin kalbinde yer almaktadır. Ayrıca köylerde ve tarlada çalışanlar da bu rivayetin vakıaya aykırı 
olduğunu söylemektedirler. Kaldı ki gayba taalluk eden bir konuda tek ravinin rivayeti kabul edilmez.” 
44 Reşid Rıza aynı makalede mezkûr hadisin isnad açısında da problemli olduğunu savunur. 

Muhammed Saîd es-Suyûtî,45 Reşid Rıza’nın mezkûr hadis hakkındaki kuşkularına cevap vermek için 
Menâr dergisine bir makale daha göndermiştir.  Suyûtî, bu makalede Reşid Rıza’nın yer verdiğimiz 
alıntı ile başlar ve özetle şunları yazmaktadır: “Ben derim ki, cinden kasıt bakterilerdir. Bakteriler, 
bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında önemli faktörlerdir. Bu hadis. sağlıkta ‘önleyici tedbirler’ 
açısından önemli bir kuraldır. Zira kapların üzeri açık olduğunda toz taneciklerle mikroplar kapının 
içine iner, bu da hastalığın bulaş riskini artırmaktadır.”46 Yazar daha sonra hadiste geçen cin 
kelimesinin mikrop manasına geldiğini sözlük kitaplarından ve diğer rivayetlerden yola çıkarak ispat 
etmeye çalışır. 

3.6.  Güneşin Arşın Altında Secde Etmesi 

Reşid Rıza’nın tenkit ettiği Sahihayn’ın rivayetlerinden biri de güneşin batarken nereye gittiğini ifade 
eden Ebû Zerr hadisidir: “Ebu Zerr anlatıyor: Güneş batarken Resulullah ile birlikte mescidde idim. 
Bana: "Ey Ebu Zerr, biliyor musun bu Güneş nereye gidiyor?" diye sordu. Ben: "Allah ve Resûlü daha 
iyi bilirler!" dedim. "Arşın altına secde yapmaya gider, bu maksadla izin ister, kendisine izin verilir. 
Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip, izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. 
O vakit kendisine: "Geldiğin yere dön!" denir. Böylece battığı yerden doğar. Bu durumu Cenab-ı 
Hakk'ın şu sözü haber vermektedir. "Güneş, duracağı zamana doğru yürüyüp gitmektedir. Bu aziz ve 
alim olan Allah'ın takdiridir"47 (Yasin 38). 

Reşid Rıza müttefekun aleyh olan bu hadisi, Menâr dergisinin muhtelif sayılarında ele almıştır. Onun 
hadise yönelik tenkitlerine geçmeden önce mutekaddimûn muhaddislerini mazur gördüğü tenkit 
ahlakı açısından şu değerlendirmesine yer vermekte fayda vardır: “Bugün ulaştığımız ilmi seviye 
göstermektedir ki, güneş bir yerden batınca başka bir yere doğmaktadır. Güneşin bir coğrafyanın 
semasından batması tüm dünyadan kayıp olduğunu ellerindeki ilmi imkânlarla öyle zannetmişler.  Bu 
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nedenle Ebû Zerr hadisinde sorun görmemişler. İşin hakikatı güneş bir saat ve bir dakika bile 
kaybolmaz.”48  

Reşid Rıza göre, bugün ulaştığımız bilgi karşısında bu hadis için şu iki şıktan birini kabul etmek 
zorundayız: 

a- Ya sahih kabul edilen bu hadisin isnadında bir kusur bulacağız. Zira muhaddislerin kabul ettiği 
usula göre, kat‘î bilgiye aykırı olan rivayetler, vaz‘ alameti olarak kabul edilir. Bu hadisteki en büyük 
kusur, sahabe veya tabiinin Ka‘bu’l-Ahbâr (32/652-53) gibi bir ehl-i kitaptan bu haberi işitmeleridir. 
Biz şunu bilmekteyiz ki, Ebû Hureyre Ka‘bu’l-Ahbâr’dan rivayet almakta ve onu tasdik etmektedir. 
Onun Ka‘b’dan yapmış olduğu rivayetlerin çoğu Hz. Peygamber’den semâını tasrih etmediği mu‘a‘an 
rivayetlerden oluşmaktadır. Zira kesin olan şudur ki, Ebû Hureyre’nin geç Müslüman olduğundan 
rivayetlerin birçoğunu Allah Resûlü’nden işitmemiş bu nedenle Ka‘bu’l-Ahbâr’dan semaı 
muhtemeldir. Sahabe mürselinin hüccet olabilmesi için aynı seviyedeki sahabelerin birbirlerinden 
rivayeti olması gerekir. 
 
b- Ya da hadisin mana ile rivayet edildiğini kabul edeceğiz. Bu durumda bazı raviler hadisin maksadını 
kavrayamadıklarından kendi anlayışlarını ifade etmişler. Örneğin Hz. Peygamber “güneş arşın altında 
secde eder” cümlesini güneşin tüm dünyadan kaybolması şeklinde anlamış olabilecekleri gibi.49  
 

Reşid Rıza hadisin mahreci olarak Ka‘bu’l-Ahbâr’ı görmektedir. Konu hakkında şunu söyler: “Ka‘bu’l-
Ahbâr ve Vehb b. Münebbih (114/732)’in yalanlarının reddi, dinimizin ne usulüne ne de furuatına 
zarara verir. Dinde asıl kaynak Kur’an ve Resûlün sünneti ve cumhurun esas aldığı kavlî bazı 
hadislerdir. Tevatür yolu ile bize kadar gelen hadislerin dışında kalan, delaleti ve sübutu kat‘î olmayan 
âhâd haberler ictihad alanındadır. Zira müctehid âlimler Sahihayn’de mevcut olan nice hadisleri 
terketmişler ve hiç kimse de onları dalalet ile ithâm etmemiştir. İbnu’l-Kayyım el-Cevzî, Hanefi ve 
diğer mezhep müntesiplerinin muhalefet ettiği yüzün üzerinde sahih hadis, zikretmektedir.”50 

Reşid Rıza’nın Ebû Hureyre’yi bu hadisten dolayı tenkit etmesi doğru değildir. Zira hadisin ravisi Ebû 
Zerr’dir. Bu rivayetin Ka‘bu’l-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih kaynaklı olduğu iddiası da sübjektiftir. 
Elbette Reşid Rıza gibi akli ve nakli ilimlerde derin bir bilgiye sahip olan bir âlimin her hangi bir hadisi 
tenkit etme hakkı vardır. Ancak her âlim gibi o da hata edebilir.      

 

3.7. Hz. Peygamber’e Sihir Yapılması  

Reşid Rıza tenkit ettiği hadislerden biri de Hz. Peygamber’e büyünün yapıldığını ifade eden rivayettir. 
Hadisin metni şöyledir: “Benî Zureyk yahûdilerinden Lebîd bin el-A’sam adlı bir adam, Hz. 
Peygamber’e büyü yaptı. Rasûlullah bir şeyi yapmadığı halde kendisine onu yaptığı hayali gelirdi. 
Nihayet günün yahut gecenin birinde Rasûlullah (s.a.s.) duâ etti, sonra tekrar duâ etti, sonra tekrar 
duâ etti; sonra bana şöyle dedi: “Yâ Âişe, kendisinden fetvâ istediğim şey hakkında Allah’ın bana fetvâ 
verdiğini bildin mi? Bana iki kişi geldi, birisi başucumda, diğeri de ayakucumda oturdu. Daha sonra 
başucumda oturan ayakucumda oturana yahut ayakucumdaki başucumdakine: ‘bu zâtın rahatsızlığı 
nedir?’ diye sordu. O da: ‘Büyülenmiştir’ diye cevap verdi. Öteki. ‘Ona kim sihir yapmıştır?’ diye 
sordu. Diğeri de: ‘Lebîd b. el-A’sam’ cevabını verdi. Sonra: ‘Büyü hangi şeye yapılmıştır?’ dedi. Öteki: 
‘Bir tarakla, saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine’ dedi. Diğeri: ‘O büyü 
nerededir?’ diye sordu. Öteki: ‘Zû Ervân kuyusunda’ diye cevap verdi.” Hz. Âişe dedi ki: ‘Daha sonra 
Rasûlullah ashâbından bazı kimselerle beraber oraya gitti. Sonra bana: “Yâ Âişe! Vallahi o kuyunun 
suyu kına ıslatılmış gibi kırmızımtırak, etrafındaki hurması da şeytanların başları gibiydi” dedi. Bunun 

                                                           
48

 Rıza, Menâr, c. 29, s. 37. 
49

 Rıza, Menâr, c. 27, s. 610. 
50

 Rıza, Menâr, c. 27, s. 610. 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

232 
 

üzerine ben: ‘Yâ Rasûlullah, sen o sihri çıkarıp yakmadın mı?’ diye sordum. Rasûlullah: “Hayır, Bana 
Allah âfiyet verdi. İnsanlara bir kötülük getirmekten çekindim. Emrettim de o kuyu kapatıldı.”51 

Reşid Rıza Hz. Peygamber’e sihrin yapıldığını ifade eden Sahihayn hadisini  reddedilmesi gereken 
hadislere örnek olarak vermektedir. Buhârî ve Müslim’in eserindeki hadisleri tenkit ettiği başlıkta 
şunu ifade eder: “Muhammed Abduh Hz. Peygamber’e büyü yapıldığını ifade eden hadisin tevili 
hakkında söylenenlere itibar etmeden reddetmiştir. Zira Hz. Peygamber’in şahsı derece olarak 
kendisinden aşağı olanların tesirine maruz kalmaktan yücedir. Bu hadis Hz. Peygamber hakkında 
kafirlerin söylemini “Bu zalimler (inananlara), "Siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın 
peşinden gidiyorsunuz,  dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular! Bu 
şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar, artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar."52 teyit 
etmektedir.53 

Reşid Rıza, Sihir hadisini uydurma emaresini taşıyan hadislerden saymaktadır. Daha önce geçtiği 
üzere o, “Sahih-i Buhârî’de az da olsa uydurma alameti taşıyan rivayetler bulunduğunu ve Hz. 
Peygamber’e sihir yapıldığını belirten hadis bunlardan biri olduğunu”54 der. Bu değerlendirme ile 
büyü hadisini uydurma rivayetlerden kabul ettiğini ima etmiş olur. O, sihir kavramını detaylı olarak ele 
alır. Sihir kelimesinin en doğru anlamının Zemahşerî (538/1144) tarafından verildiğini ve bu anlamın 
“aklın izalesi ve sihre uğrayan kişinin de ne dediğini bilmeyen biri olduğunu,55 nakleder. 56  

Reşid Rıza âlimlerin çoğuna göre, Hz. Peygamber’e yapılan sihrin onun vücuduna zarar verdiğini ancak 
aklı ve hafızası üzerinde bir etkisinin olmadığını savunduklarını eğer ileri sürürlen tez doğru ise kabul 
edilebilir olduğunu, ancak rivayette yer alan bilgilerin, bu görüş ile aykırılık arzettiğini iddia eder. Zira 
rivayetlerde Hz. Peygamber’in yapmadığı bazı şeyleri yapmış gibi hayal ettiği şeklinde zihinsel 
rahatsızlığını ifade eden hususların yer almaktadır.57 Nitekim o, sihri, şeytanî ve suflî bir eylem 
olduğunu yüce olan ruhlara tesirinin olmayacağını belirtir. Reşid Rıza sihir gibi sufli bir eylemin Hz. 
Peygamber’i etki altına alması mümkün değildir, derken kendisinden önce birçok usul aliminin bu 
görüşte olduğunu da iddia eder. Hanefi usûl âlimlerinden Cessâs’ı örnek verir.58  

Reşid Rıza özetle sihir hadisini, akla ve Hz. Peygamber’in konumu ve ayetlere aykırı bulmaktadır. 
Senedi sahih veya sahih hadis kaynaklarında yer aldı diye kabul etmek zorunda değiliz, anlayışındadır. 
Tenkit ettiği hadislerde ise tutarlı duruş sergilemektedir.  

 

Sonuç 
Reşid Rıza ıslah hareketinin önemli temsilcilerinden biridir. Sahih bir din anlayışını oluşturmak için 
yoğun bir çaba sarfetmiştir. İslâm dünyasına tenkit ruhunu diri tutan önemli bir bilgindir. Reşid Rıza 
tenkitlerini daha çok gaybi haberlere yöneltmiştir. Gaybî haberlerin garip hadislerle tespit 
edilmeyeceğini savunur. Allah dışında peygamberler dahil hiç kimsenin gaybî bilmeyeceğini belirtir. 
Tenkit ettiği hadisleri sened ve metin açısından yapmaktadır. Hadisin senedinde sorun varsa selef 
âlimlerinden nakillerde bulunarak iddiasını desteklemektedir. Metin tenkiti yapılmadan sened 
merkezli tashih işini doğru bulmamaktadır. 
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Reşid Rıza naklettiği bilgilerde hadis alanında olan yetkinliğini ortaya koymuştur. Sadece akıl ve 
mantıkla hareket ederek değil, aynı zamanda nakli bilgileri yoğun bir şekilde kullanarak sentez 
yapmaktadır. Tenkitlerini saygı kuralları çerçevesinde yapmaktadır. Reşid Rıza, Menâr dergisinde 
sadece bir ekolun düşüncesini yayınlamakla yetinmemiş kendi fikrine taban tabana zıt ve kendisine 
yapılan reddiyelere de yer vermekte böylelikle Menâr’ı bir dergi olmaktan öte farklı düşüncelerin 
ortaya çıktığı bir platform olarak hayatiyetini sürdürmesine vesile olmuştur.  

Reşid Rıza Sahihayn’de yer alan hadislerin tamamını ne reddeder ne de kabul eder. Reddettikleri 
hadisler sınırlı sayıda olup daha çok isnad ve metin açısından sorunlu olan hadislerdir. Hz. 
Peygamber’in şanına yakışmayan veya ilmi verilerle izahı mümkün olmayan hadisleri tenkide tabi 
tutar. Zübabe hadisini mikrop taşıyan sineğin kapın içine daldırılması farenin sıvı olan bir cismin içine 
düşmesine kıyas ederek iki hadis arasında tearuz olduğunu savunur. 

Ehl-i kitap olup daha sonra İslâm seçenlerden gelen rivayetlere karşı ihtiyatlı bir yaklaşım benimser. 
Ka‘bu’l-Ahbâr’ı yalan haberleri dine sokmakla itham eder. Hz. Peygamber’in şanını yücelten 
nübüvvetten önceki haberleri muhtemel kaynakları açısından tenkit eder.  
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Özet 

Teknokentlerin oluşum sürecine baktığımız zaman ilk kez 1950 yıllarında ABD’nin Stanford 
Üniversitesinde bir çalışma grubunun yapmış oldukları araştırmaları ticarete dönüştürme 
düşüncesiyle hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kavramı ise, dünyada 
ilk kez soğuk savaş döneminde görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde savunma teknolojilerinin ağırlık 
kazanmasıyla birlikte, üniversitelerde ortaya çıkan buluşların sanayiye aktarılması için profesyonel ara 
yüzlere ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye’de 2013 yılında TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi iş birliğini 
geliştirmek ve destek sağlamak amacıyla “Teknoloji Transfer Ofisi Programı” başlamıştır. Teknoloji 
transfer ofisleri üniversitede üretilen bilgi ve teknolojiyi, pratiğe dönüştürerek ticarileşmesine katkıda 
bulunmayı misyon edinmiştir. KOBİ’ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek 
üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyümesi, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları 
açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasında temel taşları oluşturmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde, KOBİ’lerin daha verimli 
çalışması ve karlılığının artması, ülke ekonomisine büyük bir katma değer oluşması anlamına 
gelmektedir. KOBİ’lerde üniversite-sanayi iş birliğinin verimin artması, ülkemize büyük bir katma 
değer oluşturulması demektir. Türkiye’de her yüz işletmeden doksan sekizinin KOBİ olduğu 
düşünüldüğünde, ekonomimizin bel kemiğini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ancak KOBİ’ler, TTO’larda 
sunulan hizmetlerden istenilen düzeyde ve verimlilikte faydalanmamaktadır. Bu durum hem 
üniversiteden kaynaklı hem de KOBİ’lerden kaynaklı problemlerden meydana gelmektedir. Bu 
çalışmayla, Teknoloji Transferinde faaliyet gösteren en önemli ara yüz konumundaki Teknoloji 
Transfer Ofislerinin (TTO) yeniden yapılandırılması ve bu sayede KOBİ’lerin Ar-Ge ekosisteminde etkin 
bir şekilde yer alması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, Teknoloji Transfer Ofisleri, Kobi, Ar-Ge, Teknokent  

Restructuring of Technology Transfer Offices 

Abstract 

When we look at the formation process of technoparks, it first emerged in the 1950s when a working 
group at Stanford University in the USA acted with the idea of converting their research into trade.  
Technology Transfer Office (TTO) concept started to be seen for the first time in the world during the 
cold war period. In this period, with the gaining of defense technologies, professional interfaces were 
needed to transfer the inventions that emerged at universities to the industry. Improving university-
industry cooperation in 2013 by TUBITAK in Turkey and to provide support "Technology Transfer 
Program Office" has begun. Technology transfer offices have made it a mission to contribute to the 
commercialization of the knowledge and technology produced at the university by transforming it 
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into practice. SMEs; It constitutes the cornerstones of the economic and social development of 
countries due to a number of positive features such as their ability to quickly adapt to changing 
market conditions, flexible production structures, balanced growth across regions, their contribution 
to reducing unemployment and opening new business areas. When considered in this sense, SMEs 
work more efficiently and increase their profitability, which means a great added value to the 
country's economy. Increasing the efficiency of university-industry cooperation in SMEs means 
creating a great added value to our country. When the ninety-eight out of every hundred enterprises 
in Turkey is considered to be SMEs, SMEs form the backbone of our economy. However, SMEs do not 
benefit from the services offered in TTOs at the desired level and efficiency. This situation arises from 
the problems originating from both the university and SMEs. With this study, it is aimed to 
restructure Technology Transfer Offices (TTO), which is the most important interface operating in 
Technology Transfer, and thus to effectively take place of SMEs in the R&D ecosystem. 

Keywords: Technology Transfer, Technology Transfer Offices, SME, R&D, Technocity 

 

1.Giriş 

Bu araştırmada kullanılan terimler aşağıdaki anlamlarında kullanılacaktır: Üniversite: Öğrenim (bilim, 
araştırma) yayın ve toplumsal önderlik fonksiyonları olan ve bu nedenle toplumun yaşama ve 
gelişmesinde stratejik rol ve yere sahip bulunan örgütlerdir (YÖK, 1996: 59).  

Üniversite-Sanayi İş Birliği: Üniversitelerdeki bilgi birikim, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli 
ile sanayinin deneyimi ve finansal gücünü birleştirerek gerçekleştirilen kurumsallaştırılmış 
faaliyetlerin ortak adı (Üniversite-Sanayi İş Birliği 1. Şurası, 1998: 1) olarak ifade edilmiştir. 
Üniversiteler, bir yandan yenilikçi teknolojilerin gelişmesini teşvik ederken, diğer yandan da yeni 
bilimsel birikimin yaratılmasında etkin rol oynamaktadır. 

24 Haziran 2018 tarihli, 2018/11828 sayılı BKK ile KOBİ tanımı yeniden belirlendi, buna göre KOBİ: 250 
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 
125 milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmaktadır. 

Teknoloji: Bir görevi yerine getirmede kullanılan, yazılım – donanım – yöntem şeklinde olabilecek bir 
ürünü meydana getiren fiziksel yapı veya bilgi, insan emeğinin de eklenerek bilginin uygulamaya 
geçirilmesidir (Keskin,2015:37). 

Teknoloji Transferi: Az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkeler tarafından kullanılan ve üretilen 
teknolojileri hızla edinerek, normalde kapanması imkânsız olan teknolojik boşluğun azaltılması ve 
gelişime katkıda bulunulmasından yola çıkarak ortaya atılmaktadır (Atalay, 2003:90). 

Teknoloji Transfer Ofisi: Yükseköğretim kurumlarının, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel 
sektör iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına 
almak ve uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla 
yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla kurabilecekleri sermaye şirketini ifade 
etmektedir (YÖK, 2017:124). 

Ar-Ge: OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yenilikçi 
çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar oluşturmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Teknoloji 
geliştirme bölgeleri kanununda ise Ar-Ge, “kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 
dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır” denmektedir. 

Yapılacak çalışmayla yakından ilgili olduğu düşünülen araştırmalar hakkında özet bilgiler aşağıda 
verilmiştir: 
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Dalga (2016) “Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Teknoloji Transfer Ofisleri” adlı çalışmasında; üniversite-
sanayi iş birliklerinde TTO’ların katkısının ve bu iş birliklerinde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi 
ve gerekli çözüm önerilerinin sunulmasını amaçlamıştır. Özellikle üniversite-sanayi iş birliği 
kapsamında TTO’ların karşılaştığı engellerin ve bu engellerin aşılması için gerekli çözüm önerileri 
tespit edilmesi bakımından yöneticilere öneriler sunmaya çalışmıştır.  

Akaydın (2016) “İnovasyon Ekosisteminde Teknoparkların Rolü ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model 
Önerisi: Teknoloji Transfer Ve Geliştirme Merkezi” adlı çalışmasında; inovasyondan faydalanarak 
Üniversite-Sanayi arasında köprü görevi görüp, önemli bir ara yüz olan Teknoparkların Üniversite-
Sanayi iş birliği arasında kurduğu köprünün rol ve öneminin vurgulanması ve bu rolün geliştirilmesine 
yönelik olarak “Teknoloji Transfer ve Geliştirme Merkezi” isimli yeni bir model önerisi geliştirmeye 
çalışmıştır.  

Keskin (2015) “Teknoloji Transfer Mekanizmalarının Ar-Ge Yeteneğine Etkisi” adlı çalışmasında; 
Teknoloji Transferi (TT) mekanizmalarının gerçekleşme biçimleri ve ekonomik etkilerini incelemiştir.  
TT’nin mevcut ya da gelecekte girişilebilecek içsel Ar-Ge yeteneklerine ne ölçüde etki ettiği üzerinde 
durmuştur.  

Tolon ve Değerli (2017) “Teknoloji Transfer Ofisleri için Kritik Başarı Faktörleri” adlı çalışmasında 
üniversite/araştırma organizasyonları – sanayi/endüstri iş birliği açısından oldukça önemli 
enstrümanlardan olan teknoloji transfer ofisleri (TTO’lar) veya türevi organizasyonlar için kritik başarı 
faktörlerinin belirlenmesi amaçlamıştır. 

Güler (2018) “Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin İnovasyon Odaklı Fikri Sınai Mülki Haklara ve 
Girişimciliğe Artırıcı Etkisi” adlı çalışmasında üniversite-sanayi iş birliğinde çok önemli bir ara yüz 
mekanizması olan Teknoloji Transfer Ofislerinin Türkiye’deki inovasyon merkezli Girişimciliğe ve Fikri 
Sınai Mülkiyet Haklar’ına olan etkisini incelemiştir. TÜBİTAK desteğiyle kurulan TTO’ların çalışanlarına 
yönelik nitel bir anket yapmıştır. 

Mete (2018) “Teknoloji Transfer Ofislerinin Şirketlerin Ekonomik Gelişimine ve Refah Düzeyine Olan 
Etkileri” adlı çalışmasında, Dünya’da ve Türkiye’de teknoloji transfer ofislerinin gelişimi ve Gaziantep 
Teknopark'ın incelemiştir. Bu amaçla Gaziantep Teknopark ’ta teknoloji alanında faaliyet gösteren 
firmalar üzerinde araştırma gerçekleştirmiştir.  

 

Bu çalışma kapsamında, yapılan literatür araştırması sonucunda, daha evvel yapılmış ve incelenen 
çalışmaların hiçbirinin TTO’ların rolünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi aynı zamanda KOBİ’lerin 
üniversite-sanayi iş birliğinden istenilen düzeyde yararlanması açısından değerlendirildiğinde, bu 
araştırmada olduğu kadar kapsamlı ve detaylı olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırma hem 
metodoloji hem de içerik, bulgular ve sonuçlar açısından kapsamlı, özgün ve orijinal bir araştırma 
olacaktır.   

 

2.Teknoloji Transferinde Önemli Bir Ara Yüz: Teknoloji Transfer Ofisleri 

2.1.Teknoloji ve Teknoloji Transferi Nedir? 

Teknolojiye ilişkin çeşitli kaynaklarda farklı tanımlar olmasına rağmen genel kabul görmüş bir tanımı 
bulunmamaktadır. Teknoloji, dinamik yapısı nedeniyle sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle 
teknoloji; yenilik, bilgi ekonomisi vb. kavramlarla ilgilenen bilim adamları tarafından mütemadiyen 
gözden geçirilmekte ve bunun sonucunda tekrar tanımlanmakta, tanımına yeni kavramlar 
eklenmekte ya da tanımı değiştirilmektedir (Tatar, 2016: 4). Teknolojinin en basit ve dar tanımı; bir 
mal veya hizmetin üretimi için gerekli ve uygulanan bilgi, know-how ve deneyimler olarak ifade 
edilmektedir. Bu ifade birçok tanımda yer almaktadır. Teknolojinin daha yaygın ve daha geniş 
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kapsamlı tanımı ise, işletmelerin,” tüm işlevlerinde karşılaşılan sorunların çözümünü içeren 
yöntemler” olarak tanımlanabilmektedir. 

Teknoloji; belirli bir amaca yönelik olarak, iş gücünün kullandığı doğal olamayan üretim araçlarını ve 
bu amaca ulaşmak için izlenmesi gereken süreçlerin bütününü içermektedir (Celepov, Kaçar ve 
Bulut,1977:3). Teknoloji aynı zamanda; faydalı ürünler üretmeye ve yeni mal ve hizmetleri 
tasarlamaya yarayan bilgiler bütünü ya da girdileri çıktılara dönüştüren bütün fiziksel aşamalar ve bu 
dönüşüme eşlik eden toplumsal düzenlemeleri de ifade etmektedir (Kaymakçı,2010:245). Bir diğer 
tanımda ise teknoloji, toplumsal hayatın gerekliliği olarak insanların gelişimini arttıran, güçlendiren, 
beşerî yükü ve zahmeti minimize edip refah seviyesini maksimize eden bir unsur, daha genel bir 
ifadeyle sanayileşme, büyüme, kalkınma ve uygarlaşmayla birebir ilişkili olan bir kavram olarak 
tanımlanmaktadır (Hamitoğulları ve Uras, 1974:6). 

Teknoloji transferi kavramı tanımlanırken, teknoloji kavramında olduğu gibi karmaşıklığı nedeniyle 
farklı tanımlar yapılmaktadır. Teknoloji transferi, az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkeler tarafından 
kullanılan ve üretilen teknolojileri hızla edinerek, normalde kapanması imkânsız olan teknolojik 
boşluğun azaltılması ve gelişime katkıda bulunulmasından yola çıkarak ortaya atılmaktadır (Atalay, 
2003:2). Teknoloji transferi en basit haliyle ihtiyaç duyulan teknolojinin ithalatı olarak ifade edilebilir.  

Diğer bir ifadeyle, tekonoloji transferi çeşitli bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen patent, kullanım 
hakkı, ticari sır, ticari marka, üretim tekniği gibi unsurların laboratuvarlardan piyasanın kullanımına 
sunulması şeklinde tanımlanabilmektedir (Muir, 1997:77).  

“Teknolojinin geniş bir alanı kapsayacak şekilde uygulamaya geçirilmesi bir ya da daha fazla 
kullanıcının faydasına sunulabilmesi için gerekli olan, bilim ve teknolojinin bir birey ya da gruptan var 
olan uygulamalarına dahil ederek bir diğerine transfer edildiği süreç” olarak da tanımlanabilmektedir 
(Khalil, 2000:44). 

Yapılan tanımlara birçoğunu daha eklemek mümkün olmakla birlikte, Hilton ve Inzelt’ nın teknoloji 
transferine ilişkin yaklaşımından yola çıkarak yapılacak tanım bu araştırma açısından daha ön planda 
olacaktır. Bu yaklaşıma göre teknoloji transferi, bir organizasyon tarafından bir yerde bir amaç için 
geliştirilen teknolojinin başka bir organizasyon tarafından ticari bir ürün ya da sürece dönüştürüldüğü 
bir grup iş ilişkisi kavramı olarak ele alınacaktır (Inzelt ve Hilton,1998: 39). 

 

2.2. Teknoloji Transfer Ofisi Kavramı 

Küreselleşen dünyada hızla artan ekonomik rekabetle beraber, üniversiteler ulusal inovasyon 
sistemlerinin kilit aktörü ve destekleyicisi olarak görülmektedir (Audrestch vd.,2006: 13). Literatürde 
birçok çalışma, üniversitelerin ulusal ve bölgesel inovasyon sistemlerindeki önemini vurgulamıştır 
(Cosh ve Hughes, 2010: 77). Aynı zamanda birçok çalışmada üniversite-sanayi iş birliğini yönetmek 
için ayrı ve uzmanlaşmış organizasyonların gerekliliği üzerinde durulmuştur (Link vd., 2008: 7). 
Teknoloji Transfer Ofisleri bu süreçte araştırmacılara ait buluşların ve fikirlerin topluma ve sanayiye 
yararlı olacak şekilde aktarılmasında kurumsallaşmış bir yol olarak görülmektedir.   

Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik araştırma neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin 
hızlı ve verimli bir şekilde ticarileştirme sürecini kapsayan etkinliklerin yürütüldüğü ve destek 
hizmetlerin sağlandığı kuruluşlardır.  

Teknoloji Transfer Ofisleri dünyada ilk kez soğuk savaş döneminde ABD’de görülmüştür. Özellikle bu 
döneme damgasını vuran savunma teknolojileri ağırlıklı rekabet sürecinde, üniversitelerde ortaya 
çıkan buluşların sanayiye aktarılması için profesyonel ara yüzlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu hedefle 
Teknoloji Transfer Ofisleri kurulmaya başlanmıştır. 1986 yılında ABD Maryland Üniversitesinde 
kurulan “Teknoloji Ticarileştirme Ofisi” bu ofislerin ilkleri arasındadır. 1999’da İsviçre’de Zürih ve Bern 
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üniversiteleri tarafından kurulmuş olan “Unitectra” adındaki Teknoloji Transfer Ofisi de başarılı bir 
örnekler arasında gösterilmektedir. Avrupa’da 2000’li yılların başından itibaren çeşitli yasaların 
çıkmasıyla birlikte Almanya ve İngiltere olmak üzere Teknoloji Transfer Ofisleri yaygınlaşmaya 
başlamıştır. 

 

3.Seçilmiş Ülkelerde Teknoloji Transfer Ofisleri 

3.1.Amerika Birleşik Devletleri’nde Teknoloji Transfer Ofisleri  

Teknoloji transferi ve TTO’lar konusunda başarı örnekleri ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) ortaya çıkmıştır. ABD’nin günümüzde özellikle teknoloji ve inovasyon konularında bu denli 
önemli ve büyük bir yere sahip olmasında, ABD’nin üniversite/araştırma merkezleri ve üniversite 
sanayi iş birliği açısından diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha önceden ve hatta ilk olarak 
başlatmış olduğu projeler, programlar, girişimler ve düzenlemelerin etkili olduğu görülmektedir 
(Kiper, 2010: 189). 

Dünya’daki TTO’ların kuruluşu ABD’de onaylanan Bayh-Dole Yasası ile ortaya çıkmış ve zamanla tüm 
dünyaya yayılmıştır. Bayh-Dole Yasası adeta TTO kurulumlarına ivme kazandırmış ve TTO 
çalışmalarına yönelik hak sahipliği, lisanslama ile ticarileştirme ve elde edilecek gelirlerin hak 
sahiplerine paylaştırılması görevlerini, üniversiteler bünyesindeki TTO yapılanmalarına bırakmıştır 
(Owen-Smith, 2003: 1099). 

Bu yasa ile üniversiteler sahip oldukları fikri hakları kullanma hakkını elde ederken, bu fikri haklardan 
daha fazla fayda sağlamak maksadıyla, fikri hakları ortaya çıkarmak ve yönetmek için daha 
profesyonel birimler kurmak zorunda kalmışlardır (Atkinson-Grosjean, 2002: 118). Bayh-Dole yasası 
ile araştırmacılar, yerel kaynaklarla yürüttükleri araştırmaların sonucu elde ettikleri her türlü buluşu 
TTO aracılığıyla üniversite yönetimine bildirmek zorunda kalmışlardır.  

Yasa ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının ve çıktılarının ticari bir değeri olan 
varlıklara dönüşmesi için, TTO ve bütün paydaşlar arasında etkileşimli bir uyum mekanizması 
kurulmuştur (Çengel, 2019:22).  

 

3.2.Almanya’da Teknoloji Transfer Ofisleri  

ABD’den sonra Ar-G’ye en fazla kaynak ayıran ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında önemli 
çalışmaları bulunan Almanya’da, TTO’ların 1980 sonrası kurulmaya başladığı görülmektedir (TTGV, 
2010: 54). Almanya’nın teknoloji transferi ve teknoloji geliştirme gücünde en önemli öğelerin başında 
yarı kamu veya kamu özelliği gösteren araştırma enstitüleri gelmektedir. Bu yapılar sanayi ile 
üniversite arasında ki Ar-Ge faaliyetlerinde çok önemli bir ara yüz işlevi görmektedirler.  

Almanya’da Bayh-Dole yasası öncesi dönemlerde, TTO yapılanmaları üniversiteler içinde 
araştırmacılara proje yazımı ve yönetimi konusunda danışmanlık veren idari bir birim olarak 
kurgulanmıştır (Çengel, 2019: 23). Burada çalışan personel araştırmacılara talep etmeleri halinde 
yasal ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermekteydiler (Dalga, 2016: 51). Araştırmacılar, buluş 
başvurularını üniversite yönetimine bildirmek zorunda değildi. Mevcut durumu değiştirmek için 
hükümet yasal düzenlemeye gitti. 2002 yılında kamu üniversiteleri ve araştırma merkezlerindeki 
buluşların mülkiyeti ile ilgili bir düzenleme getirilmiş, araştırma sonuçlarıyla ilgili fikri mülkiyetin 
araştırmacıdan üniversiteye ya da enstitüye geçmesi sağlanmıştır (Hülsbeck vd., 2013: 209). 

2002 yılında TTO’ların daha işlevsel olması adına ve üniversite araştırma sonuçlarının ticarileşme 
sürecine daha fazla katkı sağlamak için Patent Pazarlama Ajansları (PMA) kurulmuştur. Yapılan 
düzenlemelerle buluş sayılarında ve ticarileşme oranlarında önemli bir artış sağlandığı bilinmektedir.  
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3.3.Japonya’da Teknoloji Transfer Ofisleri  

Genellikle Japonya’da TTO faaliyetlerini yürüten organizasyonlara “Teknoloji Lisanslama Ofisi” (TLO) 
ismi verilmektedir. TLO kavramı yalnızca teknoloji lisanslama faaliyetlerini değil aynı zamanda 
üniversite-sanayi ortak araştırma projeleri, iş kuluçkaları ve bilgi yayımı gibi çalışmaları da 
içermektedir. TLO’ların temel amacı kamu araştırma projelerinin ticarileşmesini sağlamaktır. Bu 
anlamda Japonya’daki TLO’ lar, ülkemizdeki TTO modüllerini de içeren Bayh-Dole yasasından 
faydalanarak kurgulanmış yapılardır.  

Japonya’da araştırmacılara farklı finansman kaynakları sunulmaktadır. Kamusal fonlarla desteklenen 
projelerin sonuçları devlete aittir. Firmalardan alınan bağışlar ve ödeneklerle yürütülen 
araştırmacıların sonucunda ortaya çıkan buluşların hak sahipliği de araştırmacılara ait olmaktadır. 
Araştırmacılar, istedikleri finansman modelini seçebilmektedir. 

Japonya’nın uyguladığı bu sistem 1990’lardaki krizden sonra yeterli olmamaya başladı. Üniversitedeki 
araştırmacılar kendi buluşlarını ticarileştirmek istediklerinde ne kanuni altyapıya ne de herhangi bir 
teşvike sahip olmadıkları için kanuni düzenlemeler yapılmak zorunda kalınmıştır.  

Bu nedenle, Mayıs 1998 yılında üniversitelere kendi TTO’larını kurmaları için mali destek vermek 
amacıyla “TTO Destekleme Kanunu” çıkarıldı (Dalga,2016: 53). 5 yıl süre ile uygun görülen TTO’lar 
desteklenmeye başlandı. 5’inci yıl sonunda tekrar değerlendirilmeye alınarak, uygun görülen TTO’lara 
5 yıl daha destek verilmeye başlandı. 2003 yılında yapılan bir düzenleme ile bu değişimlere ilaveten 
87 kamu üniversitesine tüzel kişilik kazandırıldı ve özerklik verildi.  

 

3.4.Güney Kore’de Teknoloji Transfer Ofisleri  

Güney Kore’de 1990 öncesinde üniversite-sanayi ilişkileri dolaylı olarak yapılmaktaydı. 1995’de 
“Endüstri Eğitimlerini ve İşbirliğini Özendirme Kanunu”, 1997’de “Risk Sermayesi Geliştirme Özel 
Kanunu” çıkarılmıştır (Teknoloji Transfer Platformu, 2011, 24 Nisan 2020 tarihinde 
https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/2D725BD3-6675-
4A9E-97C3-08B07CAEF5DD.pdf;jsessionid=225581CF3D1DB7ABF5627A196EC339A7 adresinden 
erişildi).  

Güney Kore’de Teknoloji Transfer Merkezi 2000 yılında kurulmuştur. Güney Kore’de teknoloji 
transferi ve ticarileştirme süreçlerine üniversitelerin doğrudan dahil olması istenmiştir. Güney Kore 
hükümeti üniversitelerin iş dünyasında yer almaları için gayret göstermektedir. Bu nedenle 2004-
2008 yılları arasında yasal altyapı ve uygulamalar oluşturmak için “Bölgesel İnovasyon için Yeni 
Üniversite” başlıklı program uygulanmaya başlanmıştır. Bu programın hedefi üniversitelerin, sanayi 
ihtiyaçlarına göre uzmanlaşmasını ve bu doğrultuda insan kaynağı yetiştirmesini sağlamaktır. Bu 
kapsamda 2008 yılında yeni bir düzenleme ile “Teknoloji Transferi ve Ticarileşmesinin Teşviki Yasası” 
yürürlüğe girmiştir. Yasa ile ulusal teknolojik rekabetin güçlendirilmesi yoluyla, ulusal ekonominin 
desteklenmesine yönelik araştırma kurumlarında geliştirilen teknolojilerin, özel sektöre transferini ve 
ticarileşmesini teşvik için ilgili düzenlemelerin yapılması hedeflenmiştir (TTGV, 2010: 89-90).  

 

4. Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofisleri 

Türkiye’de 1990 yılında KOSGEB tarafından kurulmaya başlayan kuluçka merkezleri (TEKMER) 
araştırmanın da konusu olan TTO’ larla ilgili önemli bir başlangıç olarak görülmektedir. Bu merkezler 
start-up ve spin-out açılması konusunda önemli bir fonksiyon görmüşlerdir. Ardından Tübitak 
tarafından 1996 yılında kurulan ve 10 yıl süre ile sürdürülen “Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma 
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Merkezleri Programı” (ÜSAMP) önemli bir tecrübe olmuştur. 4691 sayılı TGB kanunuyla 2000 yılında 
üniversitelerde teknokentler kurulmaya başlanmış aynı yılın ikinci yarısından itibaren ise TTO’ lar 
faaliyet göstermeye başlamıştır.  

TTO’ ların desteklenmesi konusunda Tübitak, “Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunu” görevlendirmiştir. 
Üniversitedeki yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla Tübitak tarafından TTO’ lar aktif bir 
şekilde desteklenmektedir. Türkiye’de TTO’ ları kuruluş şekline göre temel olarak dört (4) farklı 
kategoride gruplandırmak mümkündür.  

-Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumunun bir birimi olarak faaliyetlerini sürdüren TTO’lar,  

-Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumuna bağlı bir kimlikle faaliyetini sürdüren TTO’lar,  

- Birden çok üniversite ya da bilimsel araştırma kurumu ile ilişkili olan ancak kamu ya da özel bağımsız 
bir kimlikle faaliyetini sürüdüren TTO’lar (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 2017: 19), 

-Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortağı olduğu TTO’lar, 

Halen Türkiye’de 62 TTO mevcuttur ve 2020 mayıs ayı itibariyle Tübitak 1513 “Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destekleme Programı” çerçevesinde 25 üniversite destek kapsamına alınmıştır. 

 

5. Araştırmanın Konusu  

Araştırmanın konusu, Teknoloji Transferinde faaliyet gösteren en önemli ara yüz konumundaki 
Teknoloji Transferler Ofislerinin (TTO) yeniden yapılandırılması ve bu sayede KOBİ’lerin Ar-Ge 
ekosisteminde etkin bir şekilde yer almasının sağlanmasını kapsamaktadır.  

 

6.Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Teknokentlerin oluşum sürecine baktığımız zaman ilk kez 1950 yıllarında ABD’nin Stanford 
Üniversitesinde bir çalışma grubunun yapmış oldukları araştırmaları ticarete dönüştürme 
düşüncesiyle hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır. Teknokent kavramı bu grubun düşüncesinde ve 
öncülüğünde ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Teknokentlerin ortaya çıkış nedenleri arasında iki durum gösterilmektedir. Birincisi, 1970 yıllarında 
kömür ve demir-çelik gibi sektörlerde yaşanan buhran ve yaşanan petrol sorunu maliyetleri 
arttırmıştır. Bunun sonucunda işsizlik ön plana çıkmış, devletler teknoloji geliştirebilecek küçük ve 
orta boyutlu işletmelerin oluşması ve istihdamın bu alanlara kayması için Teknokentlerin 
desteklenmesini ön plana çıkarmıştır (Yeşilkaya,2019, s.21). İkincisi ise, üniversitelere gelen eleştiriler, 
üniversitelerin yerel yönetimlerle iş birliği yapmaya zorlanması ve iş birliği girişimlerinin artması 
olarak ifade edilmektedir.  

Amerika’da 1950’lerde, Avrupa’da 1960’larda, Asya’da ise 1970’lerde Teknokentler yaygınlaşmaya 
başlamıştır. 1980’lere gelindiğinde Teknokentlerde yaratılan istihdamın artması ve kurulan şirketlerce 
teknoloji gelişiminin ilerlemesi sonucunda Teknokent sayısı dünyada 400’e ulaşmıştır. 1990’larda 
genellikle sanayisi gelişmiş ülkelerde Teknokent kurulumu görülmekteydi. Tekokentler zamanla 
Hindistan, Çin ve Kore gibi sanayisi yeni gelişmiş ve/veya sanayisi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
olarak kalkınmasını ve büyümesini destekleyen kuruluşlar olmuştur. 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kavramı ise, dünyada ilk kez soğuk savaş döneminde görülmeye 
başlanmıştır.  Bu dönemde savunma teknolojilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte, üniversitelerde 
ortaya çıkan buluşların sanayiye aktarılması için profesyonel ara yüzlere ihtiyaç duyulmuştur. 2000’li 
yılların başlarında Bayh-Dole benzeri yasaların çıkmasıyla birlikte İngiltere ve Almaya başta olmak 
üzere Teknoloji Transfer Ofisleri yaygınlaşmaya başlamıştır.  
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Türkiye’de ise 2013 yılında TÜBİTAK tarafından Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek ve destek 
sağlamak amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi Programı başlamıştır. Teknoloji Transfer Ofisleri 
üniversitede üretilen bilgi ve teknolojiyi, pratiğe dönüştürerek ticarileşmesine katkıda bulunmayı 
misyon edinmiştir.  

 KOBİ’ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında 
dengeli büyümesi, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu 
özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında temel taşları oluşturmaktadır. Bu 
anlamda düşünüldüğünde, KOBİ’lerin daha verimli çalışması ve karlılığının artması, ülke ekonomisine 
büyük bir katma değer oluşması anlamına gelmektedir. KOBİ’lerde Üniversite-Sanayi iş birliğinin 
verimin artması, ülkemize büyük bir katma değer oluşturulması demektir.  

Ülkemizde her yüz işletmeden doksan sekizinin KOBİ olduğu düşünüldüğünde, ekonomimizin bel 
kemiğini KOBİ’ler oluşturmaktadır ancak KOBİ’ler, TTO’ larda sunulan hizmetlerden istenilen düzeyde 
ve verimlikte faydalanmamaktadır.  Bu durum hem üniversiteden kaynaklı hem de KOBİ’lerden 
kaynaklı problemlerden meydana gelmektedir. Bu araştırmada, Teknoloji Transferinde faaliyet 
gösteren en önemli arayüz konumundaki TTO’ ların yeniden yapılandırılması ve bu sayede KOBİ’lerin 
Ar-Ge ekosisteminde etkin bir şekilde yer alması amaçlanmaktadır.  

 

7.Araştırmanın Yöntemi 

Nitel araştırma; gözlem, görüşme (mülakat) ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 
yönelik bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.39). Nitel 
araştırmalarda genelleme kaygısı güdülmeksizin mümkün olduğunca evrende olması muhtemel 
bütün çeşitliği, zenginliği, farklılığı ve aykırılığı temsil edecek bütüncül bir resim elde edilmeye çalışılır 
(Karataş, 2015, s.70). Bu doğrultuda araştırmada uygulanacak yöntem nitel analiz yöntemidir. En 
uygun yöntem olarak “yapılandırılmış mülakat” seçilmiştir. Mülakat, TTO çalışanlarına 
(yönetici/uzman) ve Teknokentler de faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerine uygulanmıştır. 5 KOBİ 
yöneticisiyle, 5 TTO çalışanıyla (yönetici/uzman) mülakat yapılmıştır. 

 

8.Araştırmanın Evreni ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada uygulanacak olan yapılandırılmış mülakat soruları için; TTO ve TGB’ lerin birlikte faaliyet 
gösterdiği Ankara ilindeki yerler seçilmiştir. Bunlar:  

* Hacettepe Teknokent (Hacettepe TTM),  

* Cyberpark (Bilkent TTO),  

* Gazi Teknopark (Gazi TTO),  

* Ankara Teknopark (Ankara TTO), 

* ODTÜ Teknokent (ODTÜ TTO), 

Toplam 5 TTO çalışanı ve 5 KOBİ yöneticisi araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Her bir TTO’dan ve 
Teknokentten bir kişi rastgele seçilmiştir. 

Ankara’da birlikte faaliyet gösteren TTO çalışanı ve Teknokentteki KOBİ yöneticilerine “yapılandırılmış 
mülakat” uygulanmıştır. Mülakat davetini kabul eden kişilerle yüz yüze ya da zoom uygulaması 
üzerinden görüşme sağlanmıştır. Toplam 10 kişi ile mülakat yapılmıştır. Katılımcıların 5’i TTO çalışanı, 
5’i ise Teknokentte faaliyet gösteren KOBİ yöneticisidir. Mülakat verilerini toplama işlemi 2020 
Ağustos ayında başlamış Eylül ayında tamamlanmıştır.  
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9.Verilerin Analizi 

9.1.TTO Çalışanları (Yönetici/Uzman) Mülakat Bulguları   

Görüşme 1:  

1. Çalıştığınız TTO girişimciliği desteklemek amacıyla hangi hizmetleri vermektedir? 

Ön kuluçka kapsamında girişimci adaylarına iş modeli, finansal plan, etkili sunum teknikleri, genel 
girişimcilik, dış ticaret, ticari istihbarat, iş planı oluşturma gibi konularda eğitimler verilmektedir. 
Ayrıca girişimci adaylarına mentörlük desteği ve koçluk hizmetleri ile hedefler verilerek gelişimleri 
yakından takip edilmektedir. Kuluçka kapsamında firmanın mevcut durumunu ve olası pazarlarını, 
uygun yatırım kanallarını tespit edebilmek için ihtiyaç analizi ile başlangıç yapılır. Oluşturulan analizle 
birlikte girişimin eksik ve güçlü yönleri belirlenerek yol haritası oluşturulur. Birebir olarak pazarlama 
stratejileri, müşteri konumlandırma, hedef pazar seçimi gibi konularda mentör eşliğinde çalışmalar 
yapılır. Eğitim yatırım durumu var ise yatırım süreçlerine yönelik çalışmalar yapılır. 

2.Çalıştığınız TTO’da işe başlamadan önce hangi eğitimleri almak isterdiniz? Yeni alınacak 
personeller için işe başlama kriterleri sizce neler olmalı?  

-RTTP, 

-Kurum kültürüne adapte olabilecek yapıda olması, 

-Sunulan maaş ile adayın beklentisinin uyuşması, 

-Şirketin adayın parçası olma hayali kuracağı, kendini gerçekleştirebileceği yapıda olması, 

-Adayın sahip olduğu referanslar, geçmiş çalışma tecrübelerinin sorgulanması, 

-Adayın yaratıcılık seviyesinin değerlendirilmesi, 

3.Çalıştığınız TTO ticarileştirme, lisanslama ve iş geliştirme konularında personelin yetkinlik 
kazanması için neler yapmaktadır? 

Bu konuda maalesef çok özel bir çaba gösterilmemektedir. Doğrudan sahaya gönderilerek bireysel 
gelişim sağlanır. Bu noktada bir eğitim programı ya da liderlik süreci bulunmamaktadır.  

4.Sizin eklemek istedikleriniz? 

-Üniversitenin, teknoparkın ve bağlı bulunduğu bölgenin güçlü yanlarına odaklanarak sunulacak 
nitelikli hizmetlerle ticari çıktıların daha fazla elde edilmesini sağlamak olmalıdır. 

-Sürdürülebilir bir TTO mekanizmasının kurulması gerekmektedir. 

-Yetişmiş insan kaynağını artırarak lisanslama ve girişimcilik alanlarında daha fazla gelir getirici 
faaliyetlere yönelinmelidir. 

-Niteliksiz çalışanların, herhangi bir eğitim dahi almaksızın yönetici pozisyonlarına görevlendirilmesi, 

-Tübitak 1513 programı ile desteklenen TTO’ların, Tübitak’ın isteklerine göre çalışması ve gerçek 
piyasayı göz ardı etmesi, 

-TTO’ların bir iş planı/stratejisinin olmaması ve piyasada kendini konumlandıramaması, 

 

Görüşme 2: 

1. Çalıştığınız TTO girişimciliği desteklemek amacıyla hangi hizmetleri vermektedir? 

Girişimciliği desteklemek amacıyla BİGG vb. programların tanıtımı yönünde faaliyet gösterilmektedir. 
Bunun dışında verilen başka bir hizmet yoktur.  
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2.Çalıştığınız TTO’da işe başlamadan önce hangi eğitimleri almak isterdiniz? Yeni alınacak 
personeller için işe başlama kriterleri sizce neler olmalı?  

Her TTO’nun işleyiş sistemi, veri toplama ve işleme sistemi farklı olduğu için işe başlamadan önce 
belirtilen konularda bir bilgilendirme ve kullanılan programlara yönelik en az giriş düzeyinde eğitim 
verilmektedir. Bunun yanı sıra işe başlamadan önce TTO’nun alacağı personele yönelik bir vizyonunun 
olması ve alacağı eğitimlerin daha işe başlamadan belirlenmesi gerekmektedir. Yeni alınacak personel 
için ilk olarak alınacağı birime yönelik en az başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olması, yeniliğe ve 
değişime açık olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrenme isteği ve araştırma yapılabilmesi 
gerekmektedir.  

3.Çalıştığınız TTO ticarileştirme, lisanslama ve iş geliştirme konularında personelin yetkinlik 
kazanması için neler yapmaktadır? 

Temel olarak bu yönde talep personelden gelmektedir. Çalışmakta olduğum TTO bu kapsamda bir 
vizyon henüz belirlemiş değildir.  

 

4.Sizin eklemek istedikleriniz? 

TTO’ların en büyük problemi yetkinlik sahibi olmayan ve bu doğrultuda vizyon belirleme yeteneğinden 
yoksun yöneticilerdir. Bu durum TTO’ların gündelik işleri yapan, sadece projeler üzerinden gelir elde 
eden ve gelecekte belirsiz olan sistemlere bel bağlamış şirket/birimlere dönüşmesine sebebiyet 
vermektedir. Temel olarak TTO’ların gerçek bir şirket gibi yürütülmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.  

 

Görüşme 3: 

1. Çalıştığınız TTO girişimciliği desteklemek amacıyla hangi hizmetleri vermektedir? 

Girişimcilik ofisimiz girişimcilerin kazanımları, süreci öğrenmeleri için birçok çalışma yapmaktadır. Bu 
çalışmaları sıralamak gerekirse; 

-Eğitimler (iş modellemesi, finansman yönetimi, pazarlama ve müşteri ilişkileri eğitimi vb.), 

-Fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilgilendirme, 

-Danışmanlık ve metörlük desteği, 

-Yatırımcı bulma ve müşteri aralığını büyütmeye yönelik destekler,  

-Kuluçka programı hizmeti ve, 

-Ticarileştirme desteği verilmektedir. 

Bu çalışmalara ve desteklere ek olarak her sene BİGG adı altında bir program ile girişimciler seçilerek, 
hak kazanan gruplara mentörlük ve eğitim desteği ek olarak verilmekte olup Tübitak tarafından 
kazanan gruplar ödüllendirilmektedir.  

2.Çalıştığınız TTO’da işe başlamadan önce hangi eğitimleri almak isterdiniz? Yeni alınacak 
personeller için işe başlama kriterleri sizce neler olmalı?  

Öncelikle var olan çalışma akışını anlamak adına gerekli her birimden bilgi almak ve detaylı bir 
oryantasyon programına dahil olmak isterdim. Bunlara ek olarak işe alınacağım modül ile ilgili 
örneğin girişimcilik ise; ticarileştirme, şirket kurulumu vb. süreçler hakkında bilgi edinmek isterdim.  

3.Çalıştığınız TTO ticarileştirme, lisanslama ve iş geliştirme konularında personelin yetkinlik 
kazanması için neler yapmaktadır? 
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İlgili modülde çalışmadığım için bir bilgim bulunmamaktadır. 

4.Sizin eklemek istedikleriniz? 

Rektör değişimlerinde personel yapısında sil baştan değişmesi. Nitelik personel istihdamı TTO’lar için 
en önemli sorunların başında yine gelmektedir. Performansa bağlı ücretlendirmeye geçilmesi 
gerekmektedir. Tübitak değerlendirme kriterlerinin gerçekçi olmaması. Tübitak- Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı-TTO-KOBİ’ler arasında iş birliğinin yeterli düzeyde olmamasına bağlı olarak işlerin istenilen 
kalitede ve sürede tamamlanmaması. Üniversitelerin TTO’ların hizmetleri hakkında akademisyenleri 
bilgilendirmemesi diye bilirim.  

 

Görüşme 4: 

1. Çalıştığınız TTO girişimciliği desteklemek amacıyla hangi hizmetleri vermektedir? 

Öncelikle çalıştığım TTO girişimcilere 7/24 kullanabilecekleri ofis imkânı sunmaktadır. Girişimcilere 
uzman kişiler tarafından mentörlük ve eğitim hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda belirli periyotlarda 
girişimcilerle, yatırımcıları bir araya getirerek, girişimcilerin fon bulma sürecine destek olunmaktadır. 
Girişimcilere şirket kurmaları sürecinde hukuki destek, pazarlama ve iş geliştirme konularında 
danışmanlık hizmetleri de TTO’muz tarafından verilmektedir. Bunların dışında ön kuluçka, hızlandırma 
programları, iş rehberliği ve kuluçka hizmetleri de sağlanmaktadır.   

2.Çalıştığınız TTO’da işe başlamadan önce hangi eğitimleri almak isterdiniz? Yeni alınacak 
personeller için işe başlama kriterleri sizce neler olmalı?  

TTO’ların en önemli sorunu genelde uygun kişilerin, uygun modüllerde çalışmaması diye biliriz. İşe 
alınırken de oryantasyon eğitimi yapılmadan ilgili modülde çalışmaya başlıyorlar. Bu kişilerin büyük 
çoğunluğu da daha önce TTO tecrübesi olmayan kişiler oluyor. Ben kendi çalıştığım modülde PCM, 
PMI ve PMP eğitimleri almak isterdim. Taleplerimi yönetime iletmeme rağmen bu eğitimler 
desteklenmedi. Aslında 1513 kapsamında eğitim destek kalemlerimiz var fakat maalesef ki 
kullandırılmıyor. Bu kalemler personelinin eğitimi için harcansa nitelikli personel sayısı aratacak ve 
daha nitelikli, kaliteli işler ortaya çıkacaktır. Yeni işe başlayacak personelde “teknoloji transferi uzmanı 
belgesi” zorunluluğu gelmesi gerekmektedir.  

3.Çalıştığınız TTO ticarileştirme, lisanslama ve iş geliştirme konularında personelin yetkinlik 
kazanması için neler yapmaktadır? 

Açık konuşmak gerekirse bu konular deneme yanılma yapılarak öğreniliyor. Bu durumda TTO’ların 
genel sorunu haline gelmiştir. İş geliştirme, ticarileştirme, lisanslama, patent değerleme, uygulamalı 
ticarileştirme, patent bazlı teknolojik rekabet analizi gibi alanlarda personelin eğitime ihtiyacı vardır. 
Bu eğitimlerde maliyetli bulunduğu için yönetim tarafından desteklenmiyor maalesef. Kısacası 
personelin yetkinlik kazanması için yatırım yapılmıyor. Bu durumda personel sirkülasyonuna sebebiyet 
veriyor. 

4.Sizin eklemek istedikleriniz? 

Çalışmakta olduğum TTO, Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir birim olduğundan dolayı 
Teknokent ile ilgili soruların tümünde yüksek bilgi sahibi olabiliyoruz. Üniversite bünyesinde 
gerçekleştirdiğimiz ve Teknokent-Üniversite Üst Yönetimlerinin vizyon farklılığı yaşamamaları 
nedeniyle, Üniversite tarafındaki faaliyetlerden oldukça bilgiliyiz. Fakat diğer TTO'lar da görünen 
büyük sorunlardan biri, Üniversite bünyesindeki TTO'nun Teknokent'ten, Teknokent'te bulunan 
TTO'nun Üniversite'den oldukça farklı vizyonlara sahip olmaları olarak görülüyor. Yine TTO'nun 
işleyişinde çözülmesi gereken sorunlardan birinin, iç değerlendirme sonuçlarının, dış 
değerlendirmelerde aynı şekilde yansıtılmaması olarak görülüyor. İç değerlendirme de yetersiz bir 
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portföye sahip olduğunu belirten TTO'lar, firmalarla çok üst düzey bir portföyleri olduğunu söyleyerek 
temasa geçerek, TTO oluşumlarını firmalara "yarar içermeyen konuları" karşılarına çıkaran bir oluşum 
olarak gösteriyorlar. Bu kapsamda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle, bahsi geçen firmalarla tekrar 
görüşmeler yapma konusunda sıkıntılar çekebiliyoruz. Son yıllarda özellikle Tübitak tarafından 
oluşturulan TTO odaklı programlar kapsamında bu sorun giderilmeye başlandı. Yine TTO'ların temel 
sorunlarından biri de, birden fazla konu, uzmanlık ve alanda yapılacak olan çalışmalara etkin olarak 
katma değer sağlamak için yeterli personele sahip olmamız. Bu nedenle birden fazla konuda yapılan 
çalışmalarda dağılmalar ve odak kayıpları olabiliyor. 

 

Görüşme 5: 

1. Çalıştığınız TTO girişimciliği desteklemek amacıyla hangi hizmetleri vermektedir? 

Şirket kurulumu, ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı destekler vermekteyiz. Ön kuluçka desteğimizde 1 
yıl süre ile ofis, internet ve hızlandırıcı destekler veriyoruz. Kuluçka merkezindeki ofisler, 
kuruluşlarından itibaren 3 yıl indirimli olarak yararlanıyor. Bu merkezlerde teknolojiye dayalı 
firmaların kuruluş sürecini hızlandırarak, teknolojiye dayalı yeni girişimlerin sayısını arttırmak, sürekli 
ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine katkı sağlamak için girişimcilere destek veriyoruz.  

2.Çalıştığınız TTO’da işe başlamadan önce hangi eğitimleri almak isterdiniz? Yeni alınacak 
personeller için işe başlama kriterleri sizce neler olmalı?  

Şirketleşme, patent değerleme ve akademik spin-off lar için iş geliştirme eğitimleri almak isterdim. 
Yeni personelin öğrenmeye, araştırmaya ve yeniliğe açık olması gerekmektedir. Alınacağı modüle göre 
en az birkaç aylık oryantasyon süreci verilmeli. TTO’nun kurumsal hafızası var ise oradan istediği 
bilgiye ulaşabilme ki eksikliklerini kapatabilsin. Fakat çalıştığım TTO bu konularında henüz bir vizyon 
belirlemiş değil. Personel işe alınınca öğrenir mantığıyla hareket edilmekte, öğrenmiyor ya da 
yapamıyorsa işine son verilmektedir. Bu durumda her seferinde sil baştan yaşanmakta zaman ve 
emek kaybına neden olmaktadır.  

3.Çalıştığınız TTO ticarileştirme, lisanslama ve iş geliştirme konularında personelin yetkinlik 
kazanması için neler yapmaktadır? 

Bu konularda ne yazık ki bir eğitim verilmemekte, personelin sahada yetkinlik kazanması 
beklenmektedir. Personelden eğitim konusunda talep gelse dahi eğitim alınmamaktadır. Zaten 
çalıştığım TTO’nun bu konuda belirlediği bir stratejide bulunmamaktadır.  

4.Sizin eklemek istedikleriniz? 

-Sınırlı kaynaklar, sonsuz beklenti sorunu. Bu durumu kaynağa göre optimize etmek gerekir, 

-Kamu üniversitelerinde yahut STK, OSB kontrollü TTO'lar da yönetici değişimi ile birlikte tüm personel 
işten çıkartılabiliyor, 

-Büyükşehirler haricinde sanayi altyapısının zayıf olması, 

-Ticarileştirme kaynaklarını güçlendirme, 

-Farkındalık ve tanıtım çalışmalarındaki eksiklikler, 

-Kurumsallaşamama, 

-Yönetim değişiklikleri (üniversite bünyesinde faaliyet gösteren TTO'lar da), 

-Kalifiye personel azlığı, performans ölçümü yapılmaması, düşük maaş, 

-Deneyimli uzman personel istihdamı, personel eğitimi, organizasyon yapısından kaynaklı sorunlar, 
yönetim yapısından kaynaklı sorunlar aklıma genel olarak gelen eksiklerdir.  
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9.2.Teknokentte Faaliyet Gösteren KOBİ Yöneticileri Mülakat Bulguları 

Görüşme 1: 

1. Teknoloji Transfer Ofisinin yapısından ve sunduğu hizmetlerden haberdar mısınız? 
Firmamız yaklaşık 4 yıldır teknokentte faaliyet gösteriyor. Bu süreç içerisinde TTO yapısını açıkçası çok 
fazla tanımıyoruz. TTO’da kendisini bizlerle tanıtmak için çaba sarf etmedi. Teknokentte 
sunuduğumuz proje kapsamında akademisyen danışmanlığına ihtiyaç duyduk. Görevlendirme TTO 
üzerinden yapılacağı için biz TTO’ya ulaştık. Bu vesile ile yüzeysel olarak tanımış olduk. Süreci 
yönetmeleri ve kurdukları iletişim de bizleri pek memnun etmedi.  
2. Ortaya çıkardığınız ürünlerin ticarileşmesi konusunda TTO’dan destek alabiliyor musunuz?   
Maalesef biz bu yapının daha ne iş yaptığını bilmiyoruz ki ticarileştirme konusunda bizlere destek 
olsunlar. Bence bu durumun ortaya çıkması hem teknokent tarafının eksikliği hem de TTO yönetiminin 
eksikliği olarak görüyorum.  
3. Sizin eklemek istediğiniz? 

Vergi muafiyetleri olmasa teknokent içerisinde faaliyette bulunmayı düşünmüyoruz. Çünkü 
muafiyetler dışında bir faydası yok. Bu konuda en büyük eksiklik maalesef denetim mekanizmalarında. 
Performans endeksi sadece temel işlemlerin sayısal karşılığı fakat etki maalesef bir ölçüme tabi değil. 
Sayısız organizasyon ciddi bütçelere düzenleniyor fakat çıktı hiçbir zaman ölçülmüyor. Mesela Patent 
Proje Pazarları düzenleniyor yıllardır fakat ticarileşme konusuna bu organizasyonda neredeyse yer 
verilmiyor. Saatler süren protokol konuşmaları ve çay arasında protokolün önünden 5 sn içerisinde 
geçtiği bir buluşçu... organizasyon otoritelerin konuşarak stress attığı bir yapı sadece. Bu etkinlik 
performans göstergesinde 1 skor fakat etkisi malesef 0. Diğer bir husus çoğu teknoparkın ortaklık 
yapısındaki üniversite baskınlığından dolayı yönetimine akademisyen ataması. Böylelikle de bir 
yönetici bölge planı olmaması ve üniversite yönetim değişmesiyle de teknopark yönetiminin 
değişmesi. Akademisyenin işine ikincil bir hobi işi olarak bakması gibi birçok konu teknoparkların 
genelini ilgilendiriyor. Konuyu uzatmadan eski bir teknokent ve TTO yöneticisi olarak genel görüşüm 
bu hususlar çözülmediği ve çıktı odaklı bir denetim yapısı olmadığı sürece bu kuruluşların avm 
yönetimlerinden fazla yetkinliği yok malesef. 

 

Görüşme 2: 

1. Teknoloji Transfer Ofisinin yapısından ve sunduğu hizmetlerden haberdar mısınız? 

Yüzeysel olarak biliyoruz. Firmamız 3 yıldır teknokent çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu süre 
zarfında bir kez bizleri ziyaret ettiler. Teydeb projesi yazma konusunda kendileriyle iletişime geçtik. 
Çözüm ortakları ile tanıştırdılar. Fakat koordinasyon ve süreci yönetmedeki eksikleri sebebiyeti ile 
teydeb proje yazma sürecini sona erdirmek zorunda kaldık. 

2. Ortaya çıkardığınız ürünlerin ticarileşmesi konusunda TTO’dan destek alabiliyor musunuz?   

Patent başvurusu yapmıştık, TTO’daki patent ofisine. Ön araştırmamızı yapmışlardı ücretsiz olarak. 
Patent süreci sona erdiği zaman, patent alma gibi bir durum ortaya çıktığında ticarileştirme 
konularında destek vermelerini talep ettik. Fakat bu konuda bizlere sunacakları bir destek olmadığını 
bu işi kendi çabamızla yapmamız gerektiğini söylediler.   

3.Sizin eklemek istediğiniz? 

Bu tarz yapıların daha profesyonel ve kurumsal çalışması gerektiğini düşünüyorum.  
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Görüşme 3: 

1. Teknoloji Transfer Ofisinin yapısından ve sunduğu hizmetlerden haberdar mısınız? 

Çok fazla bilgimiz yok açıkçası. Projemizde akademisyen danışmanlığı almak istedik. Dolaylı yollardan 
hocamıza ulaştık. Hocamızda TTO üzerinden görevlendirme yapılacağını bizlere belirtti. Bu şekilde 
kendileri ile iletişime geçmiş olduk.  

2. Ortaya çıkardığınız ürünlerin ticarileşmesi konusunda TTO’dan destek alabiliyor musunuz?   

Akademisyen görevlendirmesi dışında destek almadık. Böyle bir talebimiz olmadı. Fakat teknokentte 
faaliyet gösteren diğer firmalardan edindiğim bilgilere göre ticarileştirme konusunda oldukça zayıflar. 

3.Sizin eklemek istediğiniz? 

Öncelikle kendilerini bizlere tanıtmalarını isteriz. TTO'ların etkin olarak gerçekten firmaların teknolojik 
kabiliyet/iş birlikleri anlamında önlerini açacak şekilde çeşitli etkinlikler yapması, iş birliklerine zemin 
hazırlaması ve yeni fırsatlar için bir zemin olması açısından yeniden tarifi ve yapılanması çok yararlı 
olur. 

 

Görüşme 4: 

1. Teknoloji Transfer Ofisinin yapısından ve sunduğu hizmetlerden haberdar mısınız? 

Evet yüzeysel olarak bilgi sahibiyim. Üniversite- sanayi iş birliği ofisiyle Tübitak projemizde 
akademisyen desteği almak için çalışmıştık. Diğer bölümlerin sunduğu hizmetleri bilmiyoruz. Teydeb 
projesi yazma konusunda çözüm ortakları ile buluşturup aradaki koordinasyonu sağladılar. Rakamsal 
olarak da değerlendirmek gerekiyorsa 10 tam puan üzerinden 4 veririm. 

2. Ortaya çıkardığınız ürünlerin ticarileşmesi konusunda TTO’dan destek alabiliyor musunuz?   

Hayır destek almadık. TTO’nun bu hizmeti verecek nitelikte bir personeli olmadığı, kendi 
gayretlerimizle firma bulup yapabileceğimizi söylediler.  

3.Sizin eklemek istediğiniz? 

Bazı konularda daha çok destek almak isterdik. Aslında firmaların network ve pazarlama faaliyetleri 
konusunda fikir sahibi değiller ve firmaları yakından tanımıyor ve bu alanlardaki faaliyetlerini takip 
etmiyorlar. Bu nedenle büyüme stratejilerine destek olacak politika üretmede zayıf kalıyorlar. Faaliyet 
gösterdiğimiz teknokentte bu konuyla alakalı iyi örnekler yok değil. Ama bütün sistem bunun üzerine 
de kurulu değildir. TTO'ların etkin olarak gerçekten firmaların teknolojik kabiliyet/iş birlikleri 
anlamında önlerini açacak şekilde çeşitli etkinlikler yapması, iş birliklerine zemin hazırlaması ve yeni 
fırsatlar için bir zemin olması açısından yeniden tarifi ve yapılanması çok yararlı olur. 

 

Görüşme 5: 

1. Teknoloji Transfer Ofisinin yapısından ve sunduğu hizmetlerden haberdar mısınız? 

Evet. Faaliyette bulunduğumuz teknokenttende, TTO’dan da genel olarak memnunuz. TTO’nun 
sunduğu hizmetleri biliyoruz. Proje, patent, üniversite-sanayi iş birliği modülleri ile yakından 
çalışıyoruz. Girişimcilik modülü hariç. Girişimcilik konusunda çok zayıf kalıyorlar.  

2. Ortaya çıkardığınız ürünlerin ticarileşmesi konusunda TTO’dan destek alabiliyor musunuz?  

Maalesef bu konuda yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Lisanslama ve ticarileştirme konularında daha 
yetkin ve profesyonel olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda eğitim ya da alanında uzman 
nitelikli personel ihtiyacına gerek duyulmaktadır.  



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

249 
 

3.Sizin eklemek istediğiniz? 

Faaliyette bulunduğumuz teknokent beklentilerimizi karşılamaya en yakın teknoketlerden bir tanesi 
olduğunu düşünmekteyim. TTO faaliyetleri konusunda, istek, kabiliyetleri ve aynı zamanda olanak 
yaratma kabiliyetleri oldukça yüksek. Ancak; Türkiye'de genel karar vericiler tarafından teknokent ve 
teknokent katma değerlerine verilen önemin düşük ve hatta göstermelik olduğunu 2004 yılından beri 
teknoparkta faaliyet gösteren bir yönetici olarak açıkça belirtmek istiyorum. Bu tip değerli 
çalışmaların ülkede firma satın alma, banka değerleme, proje finansmanı kriterleri gözünden bir 
çalışma yaparak oluşturulacak açıdan bakarak bir çalışma yapıldığında dikkat çekmeye çalıştığım 
nokta gözükecektir. Ticaretin acımasızlığı, bilimin ve Ar-Genin önemi, beyin göçü, teknolojilerin yurt 
dışına transferleri konusuna ek olarak patent, faydalı model ve teknoloji sahipliğinin firma 
bilançolarına etkisinin incelenmesi gerektiğini, mümkün olan her konuşmamdaki platformda, tez 
çalışmalarında bir dip not olarak koymaya gayret ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.  

 

10. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırmalar sonucunda TTO’ lardan memnuniyetin düşük olduğu görülmüştür. Bu durum 
Teknokent bünyesindeki KOBİ’ler için böyle olduğu anlaşılmasının yanında, TTO çalışanları için de 
memnuniyetsizlik söz konusudur. KOBİ’lerin memnuniyetsizliği düşünüldüğünde, hizmet alan taraf 
olarak yeterince tatmin olamama ile izah edilebilir. Ancak bizzat TTO çalışanların memnuniyetsizliği 
düşünüldüğünde, yapısal anlamda önemli yenilikler yapılması gerektiği görülmektedir. KOBİ’lerle 
yapılan mülakat sonuçlarında, TTO’nun sunduğu hizmetlerden haberdar olma durumu yok denecek 
kadar azdır.  KOBİ’ler Teknokent içerisinde faaliyet göstermesine rağmen TTO’ların sunduğu 
hizmetlerden yeteri kadar faydalanamamaktadır. TTO çalışanlarının KOBİ’lere sunduğu hizmetlerin 
tatmin edici olmadığı görülmüştür. Teknokentte bulunan KOBİ’lerin daha çok idari işlerinden sorumlu 
olan Teknokent yönetiminden memnun oldukları görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere 
Teknokent bünyesinde bulunan KOBİ’ler idari işlerini Teknokent yönetimi ile bir şekilde çözebilmekte 
ancak TTO ile ilgili olan beklentilerini karşılayamamaktadır. Bu beklentilerin aslında TTO’nun içerdiği 5 
modülün görev ve sorumlulukları olduğunu söylemek gerekir. 

Yapılan mülakat görüşmelerinde TTO’ lardan memnuniyetin düşük olduğu görülmüştür. Ancak bizzat 
TTO çalışanların memnuniyetsizliği düşünüldüğünde, yapısal anlamda önemli yenilikler yapılması 
gerektiği görülmektedir. TTO çalışanlarına yapılan mülakatta memnuniyet oranın çok düşük olduğu 
görülmektedir. Çalışan memnuniyetinin olmadığı bir kurumun hizmet sunacağı kurumları da tatmin 
etmesi mümkün değildir. Araştırma sonucu da bize göstermiştir ki TTO’ların yapısal reformlara ve 
yeniden yapılanmaya ihtiyacı bulunmaktadır. TTO’lar üniversite ile sanayi arasında hem ortak 
projelerin gerçekleştirilmesi hem de araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi görevini yürütmekle 
birlikte, üniversitelere ve sanayiye danışmanlık sağlanması, girişim sermayesi bulunması gibi pek çok 
görevi de olan önemli bir ara yüzdür. Ülkemizin Ar-Ge ekosistemi için bu kadar önemi bulunan 
TTO’ların yeniden yapılandırılması sayesinde, ülkemizin ekonomik ve ulusal kazanımlarının artacağı 
düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı 1969 seçimlerinde kullanılan nisbi temsil d’Hondt seçim sistemine göre 
seçime giren partilerin aldıkları oy oranları ve bu oranların meclise sandalye sayısı olarak nasıl 
yansıdığıdır. Bilindiği gibi seçimlerde kullanılan seçim sistemleri, alınan oyların partiler bazında 
meclise yansımasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Seçimler halkın iradesinin meclise yansımasını 
hedefleyen en demokratik hak olarak ortaya çıkmıştır. Seçimde kullanılan seçim sistemi de bu hakkın 
adaletli ya da adaletsiz olarak meclise yansımasına sebep olmaktadır. Kullanılan seçim sistemi ile 
yönetici erk ‘in beklentileri farklılıklar arz etmekte ve kullanılan sistem her zaman adaleti, eşitliği 
meclise yansıtmamaktadır. Bu da temsilde adaleti engellediğinden, genel anlamda demokrasi de 
engellenmiş olmaktadır. Bu durum bir taraftan meclisin adaletli sandalye dağılımını engellediği gibi, 
diğer taraftan da bir kısım seçmen oylarının daha seçimin hemen başında tamamen yok sayılmasına 
neden olmaktadır. 

Anahtar kelimeler: 1969 Seçimi, Seçim Sistemi, Meclis, Demokrasi, Temsil. 

The Election System Used in the 1969 Elections and the Reflection of the Results to the Parliament                      

Abstract 

The main purpose of this study is the proportional representation used in the 1969 elections and the 
percentage of votes received by the parties elected according to the d’Hondt election system and 
how these rates are reflected in the number of seats in the parliament. As it is known, the election 
systems used in the elections play a very important role in reflecting the votes received to the 
parliament on the basis of parties. The elections emerged as the most democratic right aiming to 
reflect the will of the people to the parliament. The election system used in the election also causes 
this right to be reflected in the parliament, whether fair or unjust. The election system used and the 
expectations of the executive power differ and the system used does not always reflect justice and 
equality to the parliament. Since this impedes justice in representation, democracy in general is also 
prevented. On the one hand, this not only prevents the distribution of fair seats of the parliament, 
but also causes some voter votes to be completely ignored just before the election. 

Keywords: 1969 Election, Electoral System, Parliament, Democracy, Representation. 
 

Giriş 

Seçim ve seçim sistemleri, toplumdaki yöneticilerin belirlenmesinde, seçmen ifadesinin yansıtılması 
için kullanılan yöntem ve kurallardır. Bu sebeple seçim sistemi, seçmeni ve seçilenleri doğrudan 
ilgilendiren teknik bir yöntemdir. Bu yöntemler ülke yönetiminde görev alacak partilerin 
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parlamentoda temsil edilmelerini olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Dar ve teknik anlamda 
seçim sistemi, seçmenler tarafından kullanılan oyların bir mecliste sandalyelere dönüştürülmesi 
yöntemidir. 

“Seçim sistemlerini genel olarak eşitlik, adalet ilkesine ağırlık veren nisbi temsil 
sistemleri ve fayda ilkesine ağırlık veren çoğunluk sistemleri olmak üzere iki ana grupta 
toplayabiliriz. Nisbi temsil sistemleri eşitlik ilkesine öncelik tanıyarak seçimde kullanılan 
her oyun ifade ettiği siyasi tercihin parlamentoya aynen yansımasını amaçlamaktadır. 
Çoğunluk sistemleri öncelikle güçlü bir hükümeti ve parlamentoyu ortaya çıkarmayı 
öngören fayda ilkesinden hareket etmektedir. En genel anlamda seçim sistemleri, 
çoğunluk, nispi temsil ve karma sistemler olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Bu üç 
sistemin de çok sayıda alt grupları vardır” (Kılağız, 2003, s. 161) 

Yöneticilerle yönetilenler arasında bir ilişki oluşturan seçim ve seçim sistemleri halkın 
tercihlerinin meclise yansıması ve bu iki grubun arasındaki güven ilişkisinin oluşmasıdır. Bu ilişkinin 
adaletli ve eşit bir şekilde meclise yansımasının en önemli şartı seçim sisteminin bu ikili ilişkiyi 
barındırmasıdır. 1969 seçimlerinde kullanılan nisbi temsilin d’Hondt yöntemi bu maksadı sağlamada 
tam yeterli olmasa da birçok seçim sistemine göre daha adildir. 

 

I. 1969 Seçimlerinde Kullanılan Nisbi Temsil Sistemi (d’Hondt Sistemi) 

Nisbi temsil sisteminin temel amacı meclise girecek olan her siyasi partiye aldığı oy oranında 
mecliste temsil hakkı vermektir. Çoğunluk sistemindeki temsil edilmeyen oyların mecliste temsile 
dönüşmesini sağlamak amacıyla tercih edilir. (Ülken, 1967, s. 34) Bu sistemde seçime katılan siyasi 
partilerin aldıkları oy oranlarıyla, meclisteki temsillerinin oranlarının eşit olması hedeflenmektedir. 
Maksat çoğunluk sisteminde olduğu gibi, tek bir partinin iktidarı ele almasını sağlamak değildir. 
Genellikle çok parti sistemleriyle birlikte bulunan nisbi temsil sisteminin şartları içinde seçmenlerin 
yarı yarıya bir oranda bir partiye oy vermesi son derece nadir görülen bir durumdur. (Armağan, 1975, 
s. 48). Ancak 1965 seçimlerinde kullanılan nisbi temsil milli bakiye sistemi ile Adalet Partisi toplam 
oyların %52,9 alarak tek başına yönetimi ele almıştır. Bu da nisbi temsil sistemine rağmen seçmenin 
tek bir partiyi tercih ettiğini gösteren çok önemli bir örnektir.  (Kılağız, 2003) 

Nisbi temsil sisteminde partiler bağımsız bir özellik gösterirler. Başka bir deyişle, seçim 
kampanyası sırasında öteki partilerle anlaşma yapma ve birleşme yoluna gitmezler. Nisbi temsil her 
partiye sayısal gücüyle orantılı sayıda üyelik vermektedir. 

 “Nisbi usul, liste sistemiyle uygulanabilir. Bu sistem, tek adaya dayanan dar bir seçim 
çevresi yerine birkaç milletvekili çıkaracak bir seçim çevresi gerektirir. Geniş seçim 
çevresinden birden fazla milletvekili seçileceğinden adayların siyasi partilere göre 
listelere girmesi gerekir. Nisbi temsil sistemi, iki ana seçim sisteminden biri olup, 
çoğunluk sistemlerinin aksi yönünde yer alır. Liste sistemleri, nisbi temsil sistemlerinin 
esasını oluşturur. Bununla birlikte transfer edilebilir tek oy adıyla anılan seçim sistemi 
de nisbi temsil içinde mütalaa edilmektedir.”  (Çam, 1984, s. 451-453) 

1. Nisbi Temsil Sisteminin Özellikleri 
a. Seçim Çevreleri 

Bir seçim çevresi tek isimli ya da çok isimli olabilir. Nisbi temsil sistemlerinde, çok isimli seçim 
çevreleri parlamento üyelerini seçer. Tüm temsilcilerin seçileceği ülke çapında tek bir seçim çevresi 
ile iki üyeli seçim çevreleri arasında seçim çevrelerinin büyüklüğü değişebilmektedir. (Atar, 2000, s. 
58).  
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“Nisbi temsilin kullanıldığı bazı ülkelerde çok sayıda seçim çevresi mevcuttur. Nisbi 
temsil sistemlerinde, seçim çevresinin büyüklüğü ile nisbilik arasında bir ilişki  vardır. 
Seçim bölgesinden seçilecek sandalye sayısı ne kadar fazla ise, nisbilik oranı da o kadar 
fazla olur. Özellikle oy oranı düşük partiler için tek seçim çevresinin olması onların 
sandalye sayılarının daha çok artmasına sebep olduğundan hem nisbilik derecesi hem 
de temsilde adalet daha yüksek oranda sağlanmış olur.” (Kılağız, 2003, s. 162) 

b. Seçim Barajları ve Seçim Sayıları (Seçim Kotaları) 

Parlamento sandalyelerinin nisbi seçim sistemine göre dağıtılabilmesi için seçim sayısının 
bulunması gerekir. Bunun tespiti üç şekilde yapılır. (Teziç, 1967). 

Çevre seçim sayısı: Kullanılan bu yöntemde çevre seçim sayısı, bir seçim bölgesinde geçerli 
kabul edilen oyların, o bölgedeki seçim çevresinin sayısının temsilci sayısına bölünmesi ile bulunur 
(Armaoğlu, 1953, s. 92-93). Bu yöntemde her seçim çevresinde seçim sayısı değişir. Bunun sebebi ise 
bölgede kullanılan oy sayısının değişkenliğidir. Ona göre de milletvekili sayısı değişir. Zaten hangi 
bölgeden kaç milletvekili çıkacağı daha önceden seçim kanununda belirlenmiştir.  

Değişmez tek sayı: Ülkenin bütün seçim çevrelerinde sandalye dağıtımında uygulanmak üzere 
kanun koyucu tarafından seçimden önce belirlenen değişmez sayıdır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBBM), 1982).  

Milli seçim sayısı: Kullanılan bu yöntemde milli seçim sayısı, partilerin aldıkları bütün oyların 
toplanıp ülkenin genelinde seçilecek olan milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilir. (Teziç, 1967, s. 
149).  

“Bu milli seçim sayısı, siyasi partilerin aldıkları oy sayısı içerisinde kaç defa var ise elde 
edikleri temsilci sayısı da o miktarda vardır. Nisbi temsil sistemlerinde bir milletvekilliği 
kazanmak için o seçim çevresinde ulaşılması gereken seçim sayısı, o seçim çevresi için 
seçim çevresi barajı niteliğindedir.” (Atar, 2000, s. 62). 

1. Liste Türleri 

Listeli nisbi temsil sistemlerinde dört farklı liste vardır. Bu listeler; kapalı liste (close list), 
esnek liste (flexible list), açık liste (open list) ve serbest listedir (free list). Bunların haricinde karma 
liste, bloke liste ve tercihli oy veya kategorik pusula, sıralı pusula ayrımları da söz konusudur.  (Teziç, 
1967, s. 302) 

“Kapalı liste usulünde seçmenler, partilerin kendilerine sunmuş oldukları listelerde 
hiçbir değişiklik yapamazlar. Bu usulde seçmenler, adaylarla ilgili olarak bir 
değerlendirme imkânına sahip olmadıklarından, gerçekte adaya değil de doğrudan bir 
partiye oy vermektedirler. Esnek ve açık liste, tercihli oy usulünün iki alt başlığıdır. 
Esnek listede seçmenin tercih sayısı sınırlandırılabilir. Açık listede ise adayların 
sıralamasını seçmenler yapmaktadır. Liste türlerinin son şekli serbest listedir; seçmene 
adaylardan dilediğini seçme ve ayrı liste oluşturma hakkı verilmektedir.” (Atar, 2000, s. 
65).  

2. Artık Oyların Dağıtılması  

Kullanılan bütün nisbi temsil sistemlerinde artık oylar ortaya çıkar. Artık oyların ortaya 
çıkması şu şekildedir; belli bir seçim çevresinde seçim sayısı esas alınarak sandalye sayısı belirlenir. Bu 
sayısı tutturamayan partilerin oyları belirli bir havuzda toplanır. Bu oyların dağıtılması için kullanılan 
birkaç çözüm yöntemi vardır.  

Kullanılan birinci çözüm yönteminde, ülke genelindeki artık oylar tek bir havuzda toplanır ve 
kalan sandalyeler milli seçim sayısına göre dağıtılır. İkinci yöntemde, birkaç seçim çevresi 
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birleştirilerek kalan artık oylar bölgesel havuzda toplanır ve belirlenen seçim sayısına bölünerek 
partilere dağıtılır. Son yöntemde ise, bir seçim çevresinde ortaya çıkan artık oylardan dolayı açıkta 
kalan sandalyeler belirli usullere göre partilere ikinci bir isim kullanılarak paylaştırılır. Bu yöntemler 
Avrupalı bazı ülkelerde kullanılmıştır. (Cotteret & Marie- Emeri, 1991, s. 61-63) 

 “İşte nisbi temsilin ortaya çıkardığı bu artık oylar ve artık milletvekilleri sorunu, nisbi 
temsilin çeşitlerini ortaya çıkarmaktadır. Artık oyların ülke düzeyinde 
değerlendirilmesine tam olarak uygulanan nisbi temsil veya tam nisbi temsil, seçim 
çevreleri için de değerlendirilmesine de yaklaştırmalı nisbi temsil adı verilmektedir.” 
(Cotteret & Marie- Emeri, 1991, s. 61-63) 

3.  Listeli Nisbi Temsil Sistemleri 

Nisbi temsil sistemindeki en önemli maksat ülke genelindeki siyasi tercihin en adaletli 
ve eşit şekilde mecliste temsil edilmesidir. 

“Bunun için de temsil edilemeyen oyların son derece azaltılması gerekir. Seçim çevresi 
ne kadar geniş (yani, bir seçim çevresinden seçilecek temsilci sayısı ne kadar fazla) 
olursa, nisbi temsilin doğuracağı nisbilik de o derece fazla olur. İşte nisbi temsilin tam 
olarak uygulanması da geniş seçim çevreleri ve artık oyların ulusal ya da bölgesel 
dağıtımı gibi yöntemlerin kullanılması suretiyle yüksek nisbiliği sağlayan bir nisbi temsil 
sistemidir. Tam nisbi temsil sisteminde kullanılan başlıca üç metot vardır” (Atar, 2000, 
s. 67). 

 

4.  Nisbi Temsilin Saf Şekli 

Bu sistemin temeli sandalye dağıtımının ülke genelinde yapılmasıdır. Milli seçim sayısı, 
kullanılan oy sayısının seçilecek toplam milletvekili sayısına bölünmesiyle belirlenir. (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBBM), 1982, s. 5). 

“Milli düzeyde yapılan dağıtımda, milli seçim sayısı her partinin aldığı toplam geçerli oy 
sayısında kaç defa bulunuyorsa, o parti o kadar sandalye elde eder. 

Örneğin bir ülkede seçilecek toplam milletvekili sayısı 800, geçerli oy sayısı 40.000.000 
olduğu takdirde; milli seçim sayısı 40.000.000:800=50.000 olacaktır. Buna göre 
partilerin aldıkları geçerli oyları seçim sayısına bölerek her birinin elde ettiği ve açıkta 
kalan milletvekili sayısını bulabiliriz. 

(A) Listesi 20.730.000:50.000=414 Sandalye ve 30.000 artık oy 

(B) Listesi 12.690.000:50.000=253 Sandalye ve 40.000 artık oy 

(C) Listesi 6.580.000:50.000=131Sandalye ve 30.000 artık oy 

Açıkta kalan iki milletvekilliğinin listeler arasında paylaştırılmasında en büyük artık ya 
da en kuvvetli ortalama usullerinden biri kullanılabilir” (Atar, 2000, s. 69). 

Seçim sistemleri içinde artık-eksik temsili doğurmayarak en yüksek nisbiliği gerçekleştiren 
sistem budur 

5.  Milli Bâkiye (Ulusal Artık) Sistemi 

Bu usulde, seçim çevrelerinde çevre seçim sayısına göre yapılan milletvekilliği dağıtımından 
sonra, siyasi partilerin seçim çevrelerinden çıkan artık oyları ve açıkta kalan milletvekillikleri ülke 
genelinde değerlendirilmek üzere bir havuzda toplanır. 
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 “Artık oyların milli düzeyde değerlendirilmesinden önce, çok isimli seçim çevrelerinde 
listeler arasındaki sandalye dağılımı nisbi temele göre yapılmaktadır. Artık oyların ve 
açıkta kalan milletvekilliklerinin ülke çapında değerlendirilmesinde ise her partinin ülke 
düzeyindeki artık oylarının toplamı, ülke çapındaki açık milletvekilliği sayısına 
bölünerek bir milli seçim sayısı bulunur. Bu seçim sayısı her partinin artık oyunda kaç 
defa varsa o parti artık oylarıyla o kadar milletvekilliği kazanmış olur” (Armağan, 1975, 
s. 154). 

 Milli bâkiye sisteminde ülke çapında kalan milletvekillikleri dağıtıldıktan sonra yine açık 
milletvekilliği kalmaması için; 

“Hagenbach-Bishoff sistemi geliştirilmiştir.  Bu sistemde seçim sayısının partilerin artık 
oylarından yüksek olması durumunda, dağıtılacak artık sandalyelere bir birim daha 
eklenerek milli seçim sayısı düşürülür. Yani partilerin ülke çapında almış oldukları artık 
oy sayısı, açıkta kalan sandalye sayısının bir fazlasına bölünür. Sonra her bir partinin 
artık oy sayısı, bu şekilde bulunan milli seçim sayısına bölünerek kazanacağı sandalye 
sayısı belirlenir. Ancak Hagenbach-Bishoff uygulanmasından sonra da açık milletvekilliği 
kalabilmektedir” (Teziç, 1967, s. 300).   

Bu şartlarda artık sandalye sayısına bir birim daha eklenerek milli seçim sayısının tekrardan 
düşürülmesi gerekmektedir. Bunun yerine geriye kalan sandalyeler en yüksek artık bırakan partilere 
de verilebilir. Milli bâkiye sistemi nisbi temsilin saf nisbi temsilinden sonra oyların en adaletli şekilde 
meclise yansımasını sağlayan ikinci sistemdir. Seçime katılan oy oranı düşük partilerin lehine 
sonuçlanır 

c. Değişmez Tek Sayılı Milli Bâkiye Sistemi 

Bu usulde seçim sayısı, kanun koyucu tarafından önceden belirlenmiştir. Bu sebeple seçime 
katılan her milletvekili aynı oy oranı ile seçilir. Bu sistemde milletvekili sayısı önceden tahmin 
edilemez. Ancak seçim bittikten sonra bu sayı bilinebilir. Oy kullanan seçmen sayısı ne kadar fazla 
olursa, meclise girecek milletvekili sayısı da o oranda yüksek olur (Armağan, 1975, s. 156) 

6. Yaklaştırmalı Nisbi Temsil 

Bu usulde, seçilenlerin hepsinin seçim çevrelerinde dağıtılması temeline dayanır. Tam nisbi 
temsilin tam tersine artık oyların milletvekilliğine dönüştürülmesi de sadece seçim çevrelerinde 
yapılır.  

“Seçim sayısı her seçim çevresi için ayrıca hesaplanır. Bir seçim çevresinde kullanılan 
geçerli oyların, o çevreden seçilecek temsilci sayısına bölünmesi ile seçim çevresi sayısı 
bulunur. Nisbi temsil geniş seçim çevrelerinde uygulanmaya daha elverişli olduğundan, 
küçük seçim çevrelerinin yapısına uygun düşmez. Çünkü bir seçim çevresinden 
seçilecek temsilci sayısı ne kadar az olursa, kullanılacak oyların bu temsilci sayısına 
bölünmesi ile elde edilen seçim sayısı da o derece yüksek olacaktır. Bu durumda bir 
seçim çevresinde birçok partinin alabileceği oy, seçim sayısının altında kalabilecek ve 
sandalye paylaşımını zorlaştıracaktır. İşte nisbi temsilin uygulanmasında ortaya çıkan 
bu sorunları ortadan kaldırmak, yani milletvekilliklerinin seçim çevrelerinde tam olarak 
partilere dağıtılmasını sağlamak amacıyla birtakım yaklaştırmalara başvurulur. Bu 
konuda kullanılmakta olan formüllerin başlıcaları, en büyük artık, en kuvvetli ortalama 
ve d’Hondt yöntemidir” (Türk, 1995, s. 29). 
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7. En Büyük Artık Sistemi 

Bu uygulamada açıkta kalan sandalyeler sırasıyla en fazla artık oy bırakan partilere verilir. Yani 
hangi partilerin sandalye dağıtımından sonra geriye fazla oyu kalmışsa, kalan sandalyeler onlara 
verilir.( TBBM,1982)  

8.  En Kuvvetli Ortalama Sistemi (The Highest Average) 

Bu usulde açıkta kalan milletvekillikleri, oy sayısı en yüksek ortalamaya sahip olan siyasi 
partilere verilir. 

 “En kuvvetli ortalamayı belirlemek için her parti listesinin seçim sayısına göre elde 
ettiği sandalye sayısına -1- eklenerek, ayrı ayrı partilerin oyları ortaya çıkan bu sayıya 
bölünür. Seçim sayısına ulaşmadığı için hiç sandalye kazanamayan partilerin oyları -1- 
ile bölünür. Bu işlem sonucunda en büyük (kuvvetli) ortalamayı sağlayan parti, açıkta 
kalan sandalyelerden birisini alır. Açıkta kalan bütün sandalyeler dağıtılıncaya kadar bu 
işleme devam edilir.” (Teziç, 1967, s. 297) 

9. d’Hondt Sistemi 

d’Hondt seçim sisteminde bir seçim çevresinde milletvekilliklerinin parti listeleri arasında 
dağıtılmasında seçim sayısı ve artık oylar meselesi yoktur.  

“Bu sistemde sandalyelerin partiler ve bağımsız adaylar arasında paylaştırılmasında, 
her bir parti ve bağımsız adayın almış olduğu oy sayısı alt alta yazılarak sırasıyla önce 
bire, sonra ikiye, sonra üçe, vs. o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya 
kadar bölünür. Bu işlem sonucunda elde edilen sayılar, seçilecek milletvekili sayısı 
kadar büyükten küçüğe doğru sıralanır” (Soysal, 1979, s. 259).  

Sonuç olarak sandalye ve artık oy bırakılmadan, sandalyelerin tam olarak paylaşımı yapılır. 
Örneğin 10 sandalyenin seçileceği bir seçim çevresinde 400.000 geçerli oyun kullanılması halinde 
d’Hondt sistemine göre sandalyeler aşağıdaki şekilde dağıtılır; 

Tablo 1.  d’Hondt Seçim Sistemine Göre Sandalye Paylaşımı 

Partiler 1.BÖLME 2.BÖLME 3. BÖLME 4. BÖLME 5. BÖLME 

I 172.000 86.000 57.332 43.000 34.400 

II 112.000 56.000 37.332 28.000 22.400 

III 76.000 38.000 25.332 19.000 15.200 

IV 40.000 20.000 13.332 10000 8000 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu rakamları seçilecek milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar en yüksek 
oy alandan, en az oy alana doğru sıralanmıştır. Buna göre; I. Parti 172.000 seçmen oyu ile 4 
milletvekili, II. parti112.000 seçmen oyu ile 3 milletvekili, III. parti76.000 seçmen oyu ile 2 milletvekili, 
IV. parti 40.000 seçmen oyu ile 1 milletvekili almıştır. 

Elde edilen bu verilerden de anlaşıldığı gibi d’hondt sistemi en yüksek oy alan partinin lehine 
sonuçlanmıştır. 

II. 12 Ekim 1969 Milletvekili Genel Seçimlerinin Sonuçları 

1969 seçimlerine, kayıtlı 14.788.522 seçmenin %64,35’ i yani 9,516,035 seçmen katılmıştır, 
katılım oranı %64,35’ tir. Partilere göre oy dağılımı, partilerin aldıkları oyların genel toplama oranı, 
partilerin kazandığı milletvekilliği sayısı ve toplam milletvekilliği sayısına oranı, aşkın / eksik temsil ve 
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milletvekilliği başına düşen oy sayısı aşağıda özetlenmiştir. (Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası 
(DİEM), 1998) 

 

Tablo 2. 1969 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları 

Partiler Alınan Oy 
Sayısı 

Oy 
Oranı 

% 

Kazanılan 
M.v. 
Sayısı 

Toplam 

M.v  

Sayısına 
Oranı 

Aşkın /  

Eksik  

Temsil  

(+/-) 

 

M.v. 

Başına  

Oy 
Sayısı 

AP 4.229.712 46,53 256 56,89 (+)10,36 16.522 

CHP 2.487.006 27,36 143 31,78 (+)4,42 17.391 

GP 597.818 6,58 15 3,33 (-)3,25 39.854 

TBP 254.695 2,8 8 1,78 (-)1,02 31.836 

MP 292.961 3,22 6 1,33 (-)1,89 48.826 

MHP 275.091 3,03 1 0,23 (-)2,80 275.091 

TİP 243.631 2,68 2 0,44 (-)2,24 121.815 

YTP 197.629 2,18 6 1,33 (-)0,85 32.988 

Bağımsızlar 507.453 5,62 13 2,89 (-)2,73 39.034 

Toplam 9.086.296 100 450 100  20.192 

 

1965 seçimlerinin yapıldığı seçim sistemi 1 Mart 1968’de değiştirilerek yerine 1969’da 
yapılacak seçimlerde büyük partilerin lehine olan  d’Hondt sistemi getirilmiştir. Bu sisteme meclisteki 
küçük partiler itiraz etmelerine rağmen kabul edilmiştir.(Tuncer, 2002). 

Bir önceki seçimde katılım oranı %71,3 iken 1969 seçiminde bu katılım  %64,35’e düşmüştür. 
Bunun birçok sebebi vardır. En önemli sebepleri arasında ise iktidardaki AP’nin seçim vaatlerine 
uymaması, iktidarda olmasından kaynaklı olarak yıpranması ve oy verme zorunluluğunun 
olmamasıdır. 

1965 seçimlerinde kullanılan nisbi temsil milli bakiye sisteminde küçük partiler aldıkları oy 
oranında mecliste temsil edilirken 1969 seçimlerinde kullanılan d’Hondt sisteminde bu durum büyük 
partilerin lehinde değişmiştir. Seçime katılan küçük partilerin hemen hepsi eksik temsile maruz 
kalmıştır. Bu seçimde 8 parti seçime katılmıştır ve katılan tüm partiler 1965 seçimlerinden daha az 
olsa da meclise milletvekili göndermiştir.  

Meclise giren milletvekili sayısının %56,89’unu alan AP seçimi kazanmasına rağmen oy 
oranında düşüş yaşamıştır. Adalet Partisi, en yüksek oy oranını Süleyman Demirel’in seçim bölgesi 
olan Isparta’dan (%81,27) almıştır. AP özellikle Marmara ve Batı Anadolu bölgelerinde daha yüksek oy 
almıştır. 

Bu seçime ikinci parti olarak giren Cumhuriyet Halk Partisi, bu seçim sisteminde de meclise 
ikinci parti olarak girmiştir. Genel oyların %27,4’ünü alarak 143 milletvekilini meclise sokmuştur. 
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İsmet İnönü’nün seçildiği Malatya bu seçimde oy oranını ikinci sıraya düşürmüş birinci sırada en 
yüksek oy oranını (%43,39) ile Erzincan almıştır. 

Meclise üçüncü sırada giren Cumhuriyetçi Güven partisi henüz 1967 yılında kurulmasına ve ilk 
genel seçime katılmasına rağmen genel oyların %6,6’sını alarak meclise 15 milletvekili ile seçmenini 
temsilen meclise girmiştir. En yüksek oyu da Hakkâri’den (%36,96) elde etmiştir. 

Bu seçimde de Millet Partisi’nin genel başkanı olarak Osman Bölükbaşı seçime katılmıştır. 
Genel oyların %3,2’sini almış olup 6 milletvekilini meclise sokmuştur. Rize’de (%9,6) en yüksek oy 
oranını elde etmiştir. 

Bir önceki seçime Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak katılmış ve meclise 1965 
seçimlerinde %2,2 oy oranı ile 11 milletvekili göndermiştir. 1969 seçimlerinden önce ismini Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak değiştirmiş genel oyların %3,3 alarak 1 milletvekili ile meclise girmiştir. Ülke 
genelinde oy oranını arttırmasına rağmen soktuğu milletvekili sayısının azalması seçim sistemindeki 
adaletsiz anlayışı yansıtmaktadır. En yüksek oy oranına Van’da (%9,43)  almıştır ancak milletvekilini 
ikinci sırada yer alan Adana’dan çıkarmıştır.  

Türkiye Birlik Partisi 1969 seçimlerine ilk defa katılıyor olmasına rağmen toplam oyların %2,8 
ini alarak meclise 8 milletvekili sokmuştur. En yüksek oy oranına Amasya’da (%23,56) ulaşmıştır. 

Türkiye İşçi Partisi 1965 seçimlerine ilk defa katılıyor olmasına rağmen, genel oyların %3’ünü 
almış olup meclise 14 milletvekili sokmuştur. 1969 seçimlerinde genel oyların %2,7’sini almış olup 
meclise 2 milletvekili sokmuştur. Ancak 1965 seçimlerinde aldığı oyu %0,32 oranında düşürmüş 
olmasına rağmen milletvekili sayısında çok büyük bir düşüş yaşamıştır. Bunun sebebi ise seçim 
sistemindeki eksik temsildir. En yüksek oy oranını Adıyaman’dan (%8,58) elde etmiştir. 

Yeni Türkiye Partisi 1965 seçiminde genel oyların %3,7’sini almış olup 19 milletvekilini meclise 
sokmuştur. 1969 seçimlerinde ise genel oyların %2,2’sini almış olup meclise sadece 6 milletvekili 
sokabilmiştir. En yüksek oy oranını Diyarbakır’dan (%26,4) elde etmiştir. 

Seçime Bağımsız olarak katılan adaylar, 1969 seçiminde genel oyların %5,6’sını alarak 13 
milletvekilini meclise sokmuştur. 

 

Sonuç 

Bir ülkede yapılan seçimlerde kullanılan seçim sistemlerinden beklenti, kanun koyucu tarafından 
kendi iktidarını kuvvetlendirmek ve bunun sonucunda, halkın desteğini alarak güven ortamı 
oluşturmaktır. Bu sebeple seçim sistemi ile ortaya çıkan hükümet modelleri arasında önemli bir ilişki 
vardır.  

Bir seçimde kanun koyucu tarafından seçim sisteminin tercih edilmesi önemli bir siyasi faktördür. 
Sebebi ise, başta siyasi partilerin sayısı olmak üzere siyasal sistemin birçok unsurunu ciddi manada 
etkilemesidir. Genel anlamda seçim sistemi, oyların parlamentoda sandalyelere dönüştürülmesinde, 
kuvvetli bir etken olmasıyla birlikte seçim sisteminin diğer niteliklerinin de (seçim barajları, seçim 
çevrelerinin büyüklüğü, artık oyların ülke ve bölge düzeyinde sandalyeye yansıtılıp yansıtılmayacağı, 
bloke veya karma liste) siyasal sonuçları vardır. 1969 seçimlerinde kullanılan d’Hondt seçim 
sisteminin özellikleri de meclise aynen yansımıştır 

1969 seçimleri, 1968 yılında yapılan seçim kanunundaki değişikliklerden dolayı az oy almış olan küçük 
partilerin parlamentoya girerken zorluk yaşamasına sebep olmuştur. İlk iki sırayı teşkil eden AP ve 
CHP dışındaki diğer siyasi partiler aldıkları oy oranında mecliste temsil edilememişlerdir. Seçim 
kanununda yapılan değişikliklerin en çok iktidardaki AP’nin işine yaradığı gözlemlenmiştir. 
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“Bu durum, milletvekili çıkarabilmek için gerekli oy sayısının incelenmesiyle daha iyi 
anlaşılabilmektedir. AP meclise bir milletvekili sokabilmek için ortalama 16.522 oya 
ihtiyaç duyarken, yeni seçim sisteminin bir sonucu olarak, meclise sadece 1 milletvekili 
sokabilen MHP için bu rakam aldığı tüm oylara karşılık gelen 275.091 olmuştur. 
Seçimlerde ortalama 20.192 seçmenin oyu ile bir milletvekili belirlenmiştir. Seçimlerin 
sonucuna göre, AP 1965 seçimlerine göre oy oranını düşürmesine rağmen, tek başına 
hükümet kurmasına yetecek çoğunluğu elde edebilmiştir” (Kılağız, 2003, s. 487-488). 

1969 seçimlerinde kullanılan ve nispi temsilin alt türü olan d’Hondt seçim sistemi az oy alan 
küçük siyasi partilerin meclisteki temsiline imkân sağlamıştır. Ancak bu temsil aldıkları oy oranları ile 
eşit olmamıştır. Bunun sebebi ise mevcut iktidarı elinde bulunduran AP’nin bu seçimde de iktidarını 
devam ettirmesi için tercih ettiği seçim sisteminden dolayıdır. Buna rağmen daha sonraki dönemde 
meclise giren bu küçük siyasi partiler hükümet ortağı olarak iktidarda görev almışlardır. 
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Özet 

Akşemseddin, bir çağı kapatıp başka bir çağı açan önemli bir tarihi hadise olan İstanbul’un fethindeki 
rolü ile meşhur olmuş bir şahsiyettir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası olarak şüphesiz 
Akşemseddin’in İstanbul’un fethinde ve İstanbul’un fâtihi olan talebesinin üstünde büyük bir etkisi 
vardır. Talebesini İstanbul’un fethine küçük yaşlarından itibaren adeta şartlandırmış, fetih esnasında 
ortaya çıkan aksaklık durumlarında ve karamsarlık ortamlarında ise çözüm üretici ve teşvik edici bir 
rol üstlenmiştir. Fakat Akşemseddin, meşhur olduğu bu yönünün ötesinde daha bilinmeyen birçok 
başka yönüyle adeta bir deryadır. Yazarlığı, tabipliği, şairliği ve tasavvufi kişiliği ile ardında birçok eser 
bırakmıştır. Yaşamı süresince 19 adet eser kaleme almıştır. Eserlerinin çoğunluğu dini ve tasavvufi 
içeriklidir. Mâddetü’l-Hayat adlı eseri tıp ve eczacılık ile ilgilidir. Bu eserinde, mikrobun ayrıntılı bir 
şekilde tarifini yapmaktadır. Bilim tarihinde mikrobun tanımını ilk yapan kişi olarak Fransız 
mikrobiyolog Pasteur kabul edilmektedir. Fakat Akşemseddin’in, tıp ve eczacılık ile ilgili eserinde 
Pasteur’dan yaklaşık 500 yıl önce mikrobun tanımını ve bulaşıcı hastalıkların kişiden kişiye nasıl 
geçtiğini ayrıntılı bir şekilde izah ettiği görülmektedir. Ayrıca yaklaşık 50 yıl kadar önce Akşemseddin’e 
ait 38 adet şiirin olduğu keşfedilmiştir. Ankara Milli Kütüphanede Akşemseddin’e ait bu şiirler 
mevcuttur. Bu şiirlerin hepsi tasavvufi ve dini muhtevalı şiirlerdir. Biz bu çalışmamızda Akşemseddin’e 
ait 38 adet şiirden 6 tanesini ele almaktayız. Bu çalışmada, şiirlerin latinizesi ve Türkçe’ye çevirisi ile 
birlikte sonuç bölümünde bu altı şiirin kısa bir değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akşemseddin, Şiir, Eser, Latinize, Tasavvuf. 
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Bu makale, Akşemseddin'e ait olduğu mahlaslarından kesin olarak bilinen 38 adet şiirin, 4 farklı uluslararası sempozyumda 
sunulmuş 6 tanesinin latinizesi, dil içi çevirileri, şiirlerin kısa özetleri ve sonuç kısmında kısa bir değerlendirmesi şeklinde 
oluşturulmuş bir makaledir. Bu makalede kullanılan 6 adet şiirin 2 tanesi, 23-24-25 Mart 2019 tarihinde Antalya’da 
düzenlenen 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumunda "Akşemseddin Divanından Örnekler -IV-" başlığı 
ile sunulmuş ve ilgili sempozyum kitabında tam metin bildiri olarak basılmıştır. Bu bildiride latinize edilen şiirlerin orijinal el 
yazma görüntü nüshaları da aynı bildirinin ekler kısmında yer almaktadır. Yine bu makalede kullanılan 6 adet şiirden 2 tanesi 
ise Fransa’nın başkenti Paris’te 11-12-13 Ekim 2019 tarihlerinde 2. Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar 
Sempozyumunda "Akşemseddin Divanından Örnekler -VI-" başlığı ile sunulmuş ve ilgili sempozyum kitabında tam metin 
bildiri olarak basılmıştır. Bu bildiride latinize edilen şiirlerin orijinal el yazma görüntü nüshaları da aynı bildirinin ekler 
kısmında yer almaktadır. Ayrıca yine bu makalede kullanılan 6 adet şiirden son 2 tanesi ise Antalya’da 28-29-30 Ekim 
tarihlerinde düzenlenen 11. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresinde, "Akşemseddin Divanından 
Örnekler -VII-" başlığı ile sunulmuş ve ilgili sempozyum kitabında tam metin bildiri olarak basılmıştır. Bahsi geçen bu 
bildirilerdeki şiirler dini-tasavvufi yorumlar eşliğinde 17-18 Eylül 2020 tarihinde V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler 
Kongresi’nde covit-19 salgını nedeniyle zoom üzerinden sözlü sunulan fakat ilgili bildiri kitabında yayınlanması yerine 
sempozyum yürütme kurulunun sunduğu imkan doğrultusunda makale olarak UYSAD dergisinde makale olarak 
yayımlamaya karar verdiğimiz 6 adet şiir, “Akşemseddin Divanından Seçmeler -II-” başlığıyla makaleleştirilmiştir. Bu 
bildirilerde latinize edilen şiirlerin orijinal el yazma görüntü nüshaları aynı bildirilerin ekler kısmında yer almaktadır. Bu 
nüshalar ilgili sempozyumların basılı kitaplarında yer aldığından bu makale çalışmasında onlara tekrar yer verilmemiştir. İlgili 
araştırmacıların bahsi geçen basılı sempozyum kitaplarına ulaşarak şiirlerin orijinal nüshalarını görmeleri mümkündür.  
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Selections from the Akşemseddin Poetry Work II 

Abstract 

Akşemseddin is an eminent figure, who has become famous for his role in the conquest of Istanbul, 
which is the beginning of a new age. As a teacher of Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin surely has a 
lasting impression on his student and the conquering of Istanbul. He almost conditioned him for the 
conquest of Istanbul since his early ages. He encouraged and created solutions in the event of 
trouble and pessimism that occurred during the conquest. Yet, Akşemseddin, beyond his role 
mentioned above, is a kind of ocean with his many unknown characteristics. He wrote nineteen 
works throughout his life. His work “Maddetü’l-Hayat” is on medicine and pharmacy. In this work, he 
makes a detailed description of “microbe”. French microbiologist Pasteur is accepted to be the first 
man who described the “microbe”. However, Akşemseddin comprehensively described the microbe 
and explained how infectious diseases passes from person to person in his mentioned work about 
five hundred years earlier than Pasteur. It was also discovered that there were 38 poems of 
Akşemseddin about 50 years ago. These poems belonging to Akşemseddin are available in the Ankara 
National Library. All of these poems are mystical and religious poems. In this study, we deal with 6 of 
38 poems belonging to Akşemseddin. In this study, a brief evaluation of these six poems is made in 
the conclusion section, together with the Latin of the poems and their translation into Turkish. 

Keywords: Akşemseddin, Poetry, Work, Latinise, Sufism. 

 

GİRİŞ 

AKŞEMSEDDİN KİMDİR? 

Akşemseddin hicri 792/miladi 1389 veya 1390’da Şam’da doğmuştur (Cebecioğlu, 2001: 78; Yıldız, 
2017: 12).  Akşemseddin’in Çorum’un Osmancık ilçesinde doğduğunu iddia eden kaynaklar da 
mevcuttur (Çankaya, 2003: 5; Yıldız, 2019: 39). Fakat Şam doğumlu olduğu yönünde nerdeyse ittifak 
derecesinde bir görüş birliği bulunmaktadır. Zira en eski kaynaklarda bile Akşemseddin’in yedi yaşına 
kadar Şam’da kaldığı hafızlığını babası Şeyh Hamza nezaretinde yedi yaşında Şam’da tamamladıktan 
sonra babası ile birlikte Anadolu’ya göç ettiğini bildirmektedir (Hacı Ali, ty: 499b; Yıldız, 2019: 39). 
Akşemseddin’in soyunun ilk halife Hz. Ebu Bekir’e (ra) dayandığı da kaynak eserlerde ifade 
edilmektedir (Hacı Ali, ty: 499b; Yıldız, 2019: 39). Akşemseddin'in kendinden sonraki soyu da yedi 
tane erkek çocuğu sayesinde günümüze kadar gelmiştir (Çelik, 2011: 94; Yıldız, 2019: 39). 
Akşemseddin babası ile Anadolu’ya göç ettikten sonra azimli çabaları neticesinde meşhur bir 
müderris olmayı başarmıştır. Çorum Osmancık medresesi başta olmak üzere birçok medresede 
müderrislik yapmıştır (Lamiî Çelebi, 1993: 685; Yıldız, 2017:16). Hacı Bayram Veli ile yolları kesiştikten 
sonra Akşemseddin lakabını almış, kısa sürede Hacı bayram Veli’nin halifesi olma şerefine nail 
olmuştur. Mürşidi Hacı Bayram Veli’nin işareti üzerine bizzat 2. Murat tarafından İstanbul’un fatihi 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocalığı görevine atanmıştır (Karaman, 2018: 26-27; Yıldız, 2019: 40). 
İstanbul’un fethinde büyük yararlılıklar gösteren Akşemseddin gösterdiği bu yararlılıklar sebebiyle 
İstanbul’un manevi fatihi unvanını bile elde etmiştir. İstanbul’un fethinden sonra tasavvuf yoluna 
girmek istemiş fakat hocası Akşemseddin tarafından bu isteği geri çevrilmiştir (Karadeniz, 1964: 256; 
Yıldız, 2019: 40; Erkaya,2019:357).  Akşemseddin'in vefat tarihi hicri 863/miladi1459 senesidir 
(Ayvansarâyî, 1375: 3a; Yıldız, 2019: 40).  Kabri de Göynük’te kendi yaptırdığı mescidin yanı 
başındadır (Cebecioğlu, 2001: 86). Akşemseddin ardında birçok eser bırakarak gitmiştir. Risaletü’n- 
Nuriyye, Def’u Metaini’s-Sûfiyye, Risale-i Zikrullah, Risale-i Şerh-i Akval-i Hacı Bayram-ı Velî, Telhisu 
Def’u-Metain, Makâmâtü’l-Evliyâ, Mâddetü’l-Hayat, Risâletü’d-Dua, Fâl’i Mushaf-ı Kerim, 
Nasihatnâme-i Akşemseddin, Kimyâ-yı Sa’âdet Tercümesi, Risâle Fi’t-Tasavvuf, Mücerrebât ve 
Mektûbât eserlerinden bazılarıdır (Yıldız, 2016: 215-223; Yıldız, 2019: 40). Bu eserlerinin yanında 
mahlaslarından kesin olarak kendisine ait olduğu bilinen 38 adet şiiri bulunmaktadır. 
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AKŞEMSEDDİN DİVANINDAN SEÇMELER 

Akşemseddin Divanı olarak isimlendirdiğimiz divanda, 38 adet şiir bulunmaktadır. Bu şiirler yaklaşık 
50 yıl kadar önce Ankara Milli Kütüphanesi müdiresi Müjgân Cumbur tarafından keşfedilmiştir. Bu 
şiirler Kemal Eraslan tarafından edebi açıdan incelenmiştir (Eraslan, 1984). Dini-tasavvufi içerikli 
olmasına rağmen bu şiirler tam olarak tasavvufi açıdan irdelenmemiştir. Ayrıca bu şiirlerin günümüz 
Türkçesi’ne dil içi çevirisi de tam olarak yapılmış değildir. Bu çalışma bu boşluğu bir nebze de olsa 
doldurmak amacını gütmektedir. Akşemseddin’e ait bu 38 adet şiir Ankara Milli Kütüphane 
kayıtlarında mevcuttur. İstenildiği takdirde, el yazma orijinal görüntü kayıtları cd’ye aktarılarak 
araştırmacılara kütüphane müdürlüğü tarafından verilmektedir.  

 BİRİNCİ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

1- Sînelerin ‘ışk elinden itdi biryân sûfiler; 

       Dîdelerin hicr elinden itdi giryân sûfiler. 

2- Perde-i nefsi geçüben Ka‘be-i kalbe irüp; 

Ol haremde nefslerini itdi kurbân sûfiler. 

3- Baş u cânlar terk idüben dôstlarını gördiler; 

Şol cemâl-ı lâ-yezâlî cân u cânân sûfiler. 

4- Kendülerden kendülere seyr ü seyrân itdiler; 

Kendülerde gördiler hem nûr-ı Yezdân sûfiler. 

5- Hem cihânı gördiler kim cümle esmâ zıllıdur; 

Zıllı koyup buldılar hoş dâr-ı Sübhân sûfiler. 

6- ‘Ayn-ı tevhîd açıluban gördiler kim kâyinât; 

 Cümle esmâ vü mezâhir zât-ı Sübhân sûfiler. 

7- Mâ-sivâyı terk idüben buldılar ma‘şûkların; 

 Pes anunla bâkî kalup itdi cevlân sûfiler. 

8- Her neye kim bakdılarsa gördiler şehlerini; 

 Enfüsî âfâk içre mest ü hayrân sûfiler. 

9- Kendülere ‘âşık oldı fî'l-hakîka kendüler; 

 Pes anun-çün kendülere itdi seyrân sûfiler. 

10-  Cân u cismi çün münevver itdiler envârıla; 

 Dü-cihânda oldılar hoş Şems60-i tâbân sûfiler. 

11-  Çün-ki mir'ât oldılar esmâ vü zâta âşikâr; 

 Oldılar pes dü-cihânda Hakk'a bürhân sûfiler. 
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Çalışmamızda birinci şiirde geçen bu Şems ifadesi, Akşemseddin’in aynı zamanda bu birinci şiiri kendisinin yazdığını 
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 BİRİNCİ ŞİİRİN TÜRKÇE DİLİÇİ ÇEVİRİSİ 

1- Sûfîler, aşk elinden göğüslerini kebap ettiler; ayrılık elinden de gözlerini ağlayıcı kıldılar. 

2- Sûfîler, nefis perdesinden geçerek gönül Kâbe'sine varıp; o haremde (kutlu yerde) nefislerini 

Hakk yolunda kurban ettiler. 

3- Sûfîler, baş ve canlar terk ederek; zevalsiz (sonu olmayan) güzelliğe sahip can ve canan 

(sevgili) olan dostlarını Hakk’ı gördüler. 

4- Sûfîler, kendilerinden kendilerine dolaşıp (varıp); Hakk’ın nurunu kendilerinde gördüler. 

5- Sûfîler, âlemin, Hakk’ın adlarının gölgesi olduğunu gördüler; gölgeyi terk edip hoş (bir yer 

olan) Hakk’ın katına vardılar. 

6- Sûfîler, birleşme gözü açılınca kâinatın büsbütün; Hakk’ın zatının ad ve belirtisinden ibaret 

olduğunu gördüler. 

7- Sûfîler, Hak’tan başka olan her nesneyi (dünya ile ilgili nesneleri) terk ederek sevgililerini 

(Hakk’ı) buldular; onunla sonsuz hayata ulaşıp, dolaştılar. 

8- Nefis ufuklarından esrik ve şaşkın olan sûfîler; her neye baktılarsa, padişahları olan Hakk’ı 

gördüler. 

9- Hakk’ta kendilerine yine kendileri âşık oldular; onun için sûfîler yine kendilerine döndüler. 

10- Sûfîler, can ve cisimlerini Hakk’tan gelen nurla aydınlattılar; iki cihanda parlak bir güneş 

hâline geldiler. 

11- Sûfîler, açık bir biçimde Hakk’ın zatına ve adlarına bir ayna oldukları için; cihanda Hakk'ın 

varlığına kanıt oldular. 

Akşemseddin’in şiirlerinde aşk teması olmazsa olmaz bir tema olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmada birinci şiir olarak ele aldığımız sûfîlere atfen yazdığı bu şiirinde Akşemseddin, sûfilerin 
aşksız menzile varamayacağını, aşk aracılığı ile nefis engelini devre dışı bırakabileceklerini ifade 
etmektedir. İçlerindeki ilahi cevhere ulaşma yolculuğunda büyük engel olan nefis yani benlik 
engelinin ortadan kaldırılabilmesi için sûfînin aşk aracından mutlaka faydalanması gerektiğini 
Akşemseddin ısrarla ifade etmektedir. Bu şiirinde ayrıca Akşemseddin, sûfînin içindeki özüne aşk 
vasıtasıyla nefis engelini aşarak kavuştuğunda, aslında tüm âlemin bir gölge, gerçeğin ise sadece ve 
yalnızca Allah azze ve celle olduğu gerçeğini idrak edeceğini ifade etmektedir. Kalp gözü açılan sûfî, 
esasında her şeyin Allah’ın bir tecellisi olduğunu, eskiden gerçek sandıklarının hayal, hayal 
sandıklarının ise gerçek olduğunun farkına varacağını ifade etmektedir. Aşk ile nefsini devre dışı 
bırakan sûfi artık içindeki öze aşina olduğunda kendi özü olan bu gerçeğe de âşık olacağından ve 
tamamen Allah ile özdeşleşeceğinden iki cihanda da Allah’ın nurunu parlatan bir fener gibi çevresini 
aydınlatacağını ifade etmektedir. 

 

 İKİNCİ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

1- Her gice direm ki yarın terk idem sevdâsını; 

Subh olıcak tâzeler ‘ışkı girü ğavğâsını. 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

265 
 

2- Hîç nedendür bilmezem bu bağrımun kanı benüm; 

Gözlerümden turmaz akar kim bilür nolasını. 

3- Başımun sevdâsını bilmez meger hâldaş olan; 

 Kandurur hâldaşı bulam silse gönlüm pâsını. 

4- Başumı top îledüm çevgân-ı ‘ışka çalmağa; 

Nîk-nâmı nilerem nûş îledüm deryâsını. 

5- ‘Âşıka cânlar sezâdur dôsta kurbân itmeğe; 

Varlığın itsün umarsa vaslına iresini. 

6- Bahr-ı ‘ışkdur mahv iden zulmâtı mümkin varlığum; 

Geydim esved eski hırka ya‘nî tutdum yasını. 

7- Şems61 eger ölürse ayruk kimse yasın tutmasın; 

Ne ‘azâ Sultân Mahmûd gel dise Ayâs'ını. 

8- Yâ İlâhî umaruz fazlıla cûdun bol durur; 

Sen hemîşe benligim alıp seni viresini. 

 

 İKİNCİ ŞİİRİN DİLİÇİ ÇEVİRİSİ 

1- Her gece yarın sevdasını bırakayım, bırakacağım derim; yarın olunca, O’nun aşkı yine 

kavgasını yeniler. 

2- Benim bu bağrımın kanı nedendir, bilmem; gözlerimden akar gider, ne olacağını kimse 

bilmez. 

3- Başımın sevdasını halimden anlayandan başkası bilmez; nerededir halimden anlayan onu 

bulsam da gönlümün pasını silse. 

4- Aşk çevgenine (sopasına) çalması için başımı top eyledim; iyi adı neyleyeyim denizi içtim. 

5- Âşığa, dosta kurban etmek için canlar yaraşır; vaslına ereceğini umuyorsa varlığını iletsin. 

6- Mümkün varlığımın karanlıklarını yok eden aşk denizidir; kara eski yelek giydim, yani yas 

tuttum. 

7- Güneş ölürse başka kimse yasını tutmasın; Mahmut'un Ayas'ına gel dese başın sağ olsun ne 

demek? 

8- Ey İlâhî, umarız ki fazlın ile cömertliğin bol olsun, Sen her zaman benim benliğimi alıp kendi 

kaleni bana veresin. 

Bu çalışmada ikinci şiir olarak ele aldığımız bu şiirinde Akşemseddin, aşk acısı temasını ele 
almaktadır. Akşemseddin’in bu şiirine göre aşk acısı, âşığı üzse de âşık ondan kurtulmak istemez. 
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Aşkının derdini çeker, dertleşmek ister ama aşksız ve aşkın acısı olmaksızın olmayacağını da bilir. 
Âşığın hedefi, aşkın acısıyla kavrularak benliğinden sıyrılıp maşukuna vâsıl olmaktır. Bunun için Allah’a 
bol dua ederek Allah’ın ilahi aşkla yüreğini doldurup, kendisinde âşığı yok etmesini istemektedir. 

 

 ÜÇÜNCÜ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

1- “Mak‘ad-ı sıdkı” dilersen olasın Allâh'ıla 

Sen tebettül île ana ‘ışk-ı derd-i âhıla 

2- Mâ-sivâdan kalbüni ger sen musaffâ idesin 

Sâfî vü sûfî olıban kalasın ol şâhıla 

3- Mâl u milk ü cân u başı terk idesin dôst-içün 

Halk içinde ‘izzeti vü rif‘atı hem câhıla 

4- Sen hevâ-yı nefsile sandun tasavvuf bulasın 

Yohsa dünyâ sevgüsi-le işbu lu‘b u lâhıla 

5- Sen hevâ-yı nefse uydun sanma uydun Tanrı'ya 

Nefs hevâsı seni ilter hâviyeye câhıla 

6- Bâtınun çün tolu durur cümle esnâb-ı hevâ 

N'ola dirsek zâhirâ sen baş salarsun vâhıla 

7- Ey dirîğâ bunlarun sen ‘abdı oldun ey fakîr 

Ol hudâ'dur böyle diyen şeh Habîbu'llâh'ıla 

8- Kilset-i nefsi yakuban putları île harâb 

Yohsa kalursın cehennem içre sen ey vâhıla 

9- Şems62 hevâ-yı nefsi terk idüp tasavvuf bulasın 

Her kim iderse tasavvuf yürürsün bu râhıla 

 

 ÜÇÜNCÜ ŞİİRİN DİLİÇİ ÇEVİRİSİ 

1-  Sadıklık meclisini dilersen Allah ile ol; sen ah derdinin aşkıyla kendini ona ada. 

2- Gönlünü meşguliyetlerden arındırırsan; temiz ve bilge olup o han ile kalırsın. 

3- Maldan mülkten candan baştan dost için geç; halk içinde ağırlanmaktan, yükseklikten 

mevkiden de. 

4- Sen canının isteğiyle mi; yoksa bu dünya sevgisiyle bu oyun ve eğlence (?) ile mi bilgeliği 

bulacağını sandın? 
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5- Sen canının isteğine uydun, Tanrı'ya uyduğunu sanma; canın isteği seni Haviye'ye bir 

dereceyle iletir. 

6- Madem için tümden zevk putlarıyla doludur; görünürde sen vah ile boyun sunarsın dersek 

ne olur? 

7- Ne yazık! Ey yoksun! Sen bunların kulu oldun; böyle diyen Allah'ın sevgilisi olan han ile 

Tanrı'dır. 

8- Nefis kilisesini yakıp putları kır; yoksa ey can, cehennem içinde vah ile kalırsın. 

9- Güneş, nefsin isteğini bırakıp bilgeliği bul; değme kişi bilgelik ederse bu yolla yürüsün. 

Bu çalışmada üçüncü şiir olarak ele aldığımız bu şiirinde Akşemseddin, nefsin aldatıcılığı temasını 
işlemektedir. Allah rızasını kazanmanın yani doğruluk meclisinin üyesi olmanın Allah aşkıyla kişinin 
kendisini O’na adamasıyla olacağını ifade etmektedir. Ayrıca bu hedefe ulaşabilmek için boş 
meşguliyetlerden yüz çevirmek ve icabında maldan mülkten ve yüksek mevkilerden feragat etmek 
gerektiğine işaret etmektedir. Nefsinin yani canının isteği doğrultuda yaşayarak Allah’a ulaşmak bir 
köşede dursun, bu şekilde doğrudan Haviye cehennemine yuvarlanılacağını ifade etmektedir. İçindeki 
nefis putunu kırmadan Allah’ın rızasına girmenin mümkün olmadığını şiirinde kendi nefsine de 
söyleyen Akşemseddin, Haviye çukurundan kurtulup, ah vah etmemek için nefse karşı durup bilgeliğe 
ulaşılması gerektiğinden bahsetmektedir. 

 

 DÖRDÜNCÜ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

1- Her-ki bunda ‘ışk-ı Hakk'a yâr olur 

 Oldur ol kim sâhib-i esrâr olur 

2- ‘Işka inkâr îleyen âdam degül 

 Yâr sanma anı kim ağyâr olur 

3- Cân virüben ‘ışkı satun ala gör 

 Sanma bundan assılu bâzâr olur 

4- Derdümend olğıl ki dermân bulasın 

 Yohsa bî-derde kaçan tîmâr olur 

5- Yâr derdinden eger bîmârsan 

 Kim yine tîmâr iden dil-dâr olur 

6- ‘Âşık olan kişide olur nişân 

 Gözi yaşlu vü özi bîmâr olur 

7- Varlığun hâk île sen ey Şemse'd-dîn63 

 Hâk olanlar yarın anda var olur. 
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Çalışmamızda dördüncü şiirde geçen bu Şems’d-dîn ifadesi, Akşemseddin’in aynı zamanda bu dördüncü şiiri kendisinin 

yazdığını belgeleyen mahlasıdır. 
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 DÖRDÜNCÜ ŞİİRİN DİLİÇİ ÇEVİRİSİ 

1- Kim burada Gerçek aşkına yar olursa; o sırların özüne vâkıf olur. 

2- Aşka inkâr eyleyen adam değildir; onu yakının sanma eldir. 

3- Can ver aşkı satın al; bundan ötesi güzel pazar olur sanma. 

4- Dertli olursan derman bulursun; yoksa dertsize derman nasıl bulunur. 

5- Yar aşkından hastaysan; da yine ilâcı yardır. 

6- Âşık olan kişide işaret bulunur; gözü yaşlı özü yaslı olur. 

7- Ey din güneşi sen varlığını toprak eyle; toprak olanlar yarın orda var olur. 

 

Bu çalışmada dördüncü şiir olarak ele aldığımız şiirinde Akşemseddin, yine aşktan ve aşk acısının 
öneminden bahsetmektedir. Aşkı inkâr eyleyenin doğru yolda olmadığını, ilahi aşk ile yanıp tutuşan 
kişinin ilahi sırlara vakıf olacağını savunur. Aşığın nişanının gözyaşı ve gönül yası olduğunu ifade eden 
Akşemseddin, benliğinden sıyrılan başka ifadeyle varlığını toprak edip yok edenin istikbalinin parlak 
olduğunu ifade etmektedir. 

 

 BEŞİNCİ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

1- Çün sâkî-yi bezm-i ezel sundı bize peymâneyi 

 Ol mestlikile tâ ebed terk itmezüz mey-hâneyi 

2- Fâyide kılmaz ‘âşıka zâhidlerün efsânesi 

 Var sen ey zâhid fâriğ ol hîç söyleme efsâneyi 

3- Kûy-ı harâbâtîlerün rüsvâlık olur hâsılı 

 Zîrâ halk içinde Hak ‘uryân ider dîvâneyi 

4- ‘Işkun meyinden her kişi kim içmedi olmaz ‘aceb 

  Gördügi dem ta‘n itdügi bir ‘âşık-ı mestâneyi 

5- ‘İzzet ki ey Şems64 her evün ma‘mûrına olur velî 

  Kim genc-i penhân istese hor görmesün vîrâneyi 

 

 BEŞİNCİ ŞİİRİN DİLİÇİ ÇEVİRİSİ 

1- Başlangıçsızlık (ezelilik) derneğinin su sulayıcısı bize kadehi sundu ya; artık o sarhoşlukla 

sonsuza dek meyhaneyi bırakmayız. 

2- Züht ehlinin masalı âşığa yarar sağlamaz; ey zâhit, sen var o masalı hiç okuma. 

3- Meyhane semti müdavimlerinin kazancı zillettir; zira Hak deliyi halk içinde çıplak eyler. 

4- Aşkın şarabından içmeyen kimsenin; mestane âşığı gördüğü zaman dil uzatmasına şaşılmaz. 
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Çalışmamızda beşinci şiirde geçen bu Şems ifadesi, Akşemseddin’in aynı zamanda bu beşinci şiiri kendisinin yazdığını 

belgeleyen mahlasıdır. 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

269 
 

5- Ey Güneş, her evin sağlamına değer verilse de; gizli gömü isteyen yıkık evi küçük görür. 

 

Bu çalışmada beşinci şiir olarak ele aldığımız şiirinde Akşemseddin, ezeli yani sonsuz olan Allah’ın 
elinden aşk şarabını içen kişinin bu yoldan asla vazgeçemeyeceğinden, şekilsel ibadetlerin ötesine 
geçemeyen züht ehlinin ise âşıkların halinden anlamayacağından bahsetmektedir. Aşk ehlinin hali 
görünürde zillet gibi görünse de bu böyle değildir diyen Akşemseddin, bu durumu aşk ehlinden 
olmayan kimsenin anlamasını beklememek gerekmektiğini de ifade etmektedir. 

 

 ALTINCI ŞİİRİN LATİNİZESİ 

1- Ey ki derdün bu benüm derdüme dermân eyledüm 

 Vey ki zikrün ‘ışk içinde mûnis-i cân eyledüm. 

2- Sînemi ‘ışkun odına câna biryân eyleyüp 

 Gözlerümün yaşını hicrünle ‘ummân eyledüm. 

3- Sad-hezârân ‘ıyd-ı ‘ışka ben de İsmâ‘îl'üvâr 

 Başumı itdüm fidâ vü cânı kurbân eyledüm. 

4- Hem şehem bâzâr-ı ‘ışkda bende-cân-bâz olıban 

 Dilde zikri dâyimâ Allâhu Sübhân eyledüm. 

5- Şâha ‘uşşâkun içinde “Fakru fahrî” nefhasın 

 Ben gedâ da uruban ‘âlemde i‘lân eyledüm. 

6- Çün-ki sen sandun şarâb-ı şevk-ı ‘ışkun cur‘asın 

 Aldum içdüm câm-ı ‘ışkdan mest ü hayrân eyledüm. 

7- Ben şarâb-ı ‘ışkı içüp hoş selâmet oluban 

 Fısk u zühdi şerr ü hayrı küfr ü îmân eyledüm. 

8- Şâha ‘ışkun girişme itdi câna şöyle kim 

 ‘Âr u nâmûs-ıla nâmı cümle tâlân eyledüm. 

9- Ben anun ‘ışkı şarâbın içiben her dem-be-dem 

Şeh cemâlın görmeg-içün ‘Arş'ı meydân eyledüm. 

10- Çün-ki kalbüm mâ-sivâdan ‘ışk münezzeh îledi 

Dâyimâ şâhen-şehi ben bende mihmân eyledüm. 

11- Murğ-ı kudsam bu kafasda hem şehin-şeh mazharı 

 Ol benümle ben anunla bunda cevlân eyledüm. 

12- Çün-ki buldum ben tecellî ol cemâl-ı şâhdan 

Zerresiyem nola beni Şems65-i tâbân eyledüm. 
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Çalışmamızda altıncı şiirde geçen bu Şems ifadesi, Akşemseddin’in aynı zamanda bu altıncı şiiri kendisinin yazdığını 

belgeleyen mahlasıdır.  
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13- Her-ki tâlib olsa benden ol cemâlun nûrına 

Kanda girçeklik bulursam ben de ihsân eyledüm. 

 

 ALTINCI ŞİİRİN DİLİÇİ ÇEVİRİSİ 

1- Ey! Derdini benim derdime derman eylediğim (sen); Ey! adını aşk içinde can yoldaşı 

eylediğim (sen). 

2- Bağrımı aşkının oduna cana kebap eyleyip; gözlerimi yaşını ayrılığınla engin deniz eyledim. 

3- Yüz binlerce aşk bayramına ben de İsmaîl66 gibi; başımı verip canımı kurban eyledim. 

4- Ben de can baz olup aşk pazarında han oldum; boyna adı dilde Allah'ı tespih eyledim. 

5- Ey şah, âşıkların içinde “yoksulluk övüncümdür” soluğunu; ben yoksul da vurup âleme 

gösterdim. 

6- Çünkü sen takdir eyledin aşk tutkusu şarabının yudumunu; aşk kadehinden alıp içtim esrik 

şaşkın eyledim. 

7- Ben aşk şarabını içip güzelce kurutulup; bozgunculuğu ve el etek çekmeği kötüyü ve iyiyi 

küfür ve iman yaptım. 

8- Ey! Şah, aşkın cana öyle bir cilve yaptı ki; utanç ve san’ı hepten darma dağın ettim. 

9- Ben onun aşkının şarabını içip her dem; Şah’ın yüzünü görmek için Arş'ı yer edindim. 

10- Gönlümü boş işlerden aşk arıtınca; boyuna hanlar hânını ben kul, konuk eyledim. 

11- Can kuşuyum bu kafeste hem hanlar hânının belirtisi; o benimle ben onunla burada 

dolaştım. 

12- Ben o hânın güzelliğinden belirti bulunca; kendimi parlak bir Güneş yaptıktan sonra (onun) 

zerresi olsam ne olur? 

13- O güzelin ışığını benden kim isterse; gerçeklik bulduğum zaman ben de veririm. 

 

Bu çalışmada altıncı şiir olarak ele aldığımız şiirinde Akşemseddin, aşk ve âşığın ayrılık acısı temasını 
işlemektedir. Bu şiirinde kendi benliğini, İbrahim Peygamber’in İsmail’i kurban ettiği gibi ilahi aşk 
yolunda kurban ettiğini ifade eden Akşemseddin, Allah zikrini her daim zikrederek artık tamamen 
O’nunla dolduğunu ve O’nu görmek arzusuyla yanıp tutuştuğunu ifade etmektedir. Akşemseddin bu 
şekilde ilahi aşkla öyle dolup taşmıştır ki; şan, şöhret ve her türlü övgüden vazgeçerek, milletin 
kınamasından rahatsızlık duymamaya başlamıştır. İlahi aşk duygusuyla gönlü tamamen dolunca boş 
işlerden yüz çevirdiğini ve Allah’a vâsıl olabilmek için gönlünü âdete bir hana çevirdiğini ifade 
etmektedir. Bu yolla güneş gibi parlamaya başlayarak gerçek güneşin bir zerresini oluna 
bilineceğinden bahsetmektedir. 
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İbrahim Peygamberin oğlu İsmail’i Allah için kurban etmesine benzer şekilde ilahi aşk için Akşemseddin kendi nefsini 
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SONUÇ 

Akşemseddin, İstanbul’un fethi gibi önemli bir hadisede büyük rol oynamıştır. Bu yönü ile oldukça 
meşhurdur. Fakat o, meşhur olduğu bu yönünün ötesinde çok farklı ve az bilinen birçok başka yönü 
ile eşsiz bir kişiliktir. İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocalığı dışında ardında on dokuz 
adet el yazma eser bırakmıştır. Bu onun üretken bir yazar olduğunu da kanıtlamaktadır. Tıp ve 
eczacılık alanında yazdığı Maddetü’l-Hayat adlı eserinde mikrobu ve bulaşıcı hastalıkları 1400 lü 
yıllarda Fransız Pasteur’dan yüzyıllar önce detaylı bir şekilde tanımlamıştır. Hacı Bayram Veli ile 
tanıştıktan sonra tasavvuf yoluna girmiştir. Hacı Bayram Veli’nin kendisine taktığı Akşemseddin 
ismiyle meşhur olmuş ve kısa sürede onun halifesi olmayı başarmıştır.  

Tasavvuf yoluna girdikten sonra özellikle şairliğe merak salmıştır. Ankara Milli Kütüphane eski 
Müdiresi Müjgân Cumbur tarafından mahlaslarından kendisine ait olduğu kesin olarak belli olan, 38 
adet şiiri yakın zamanda keşfedilmiş ve ilim dünyasına kazandırılmıştır. Bu şiirler incelendiğinde 
şiirlerin tamamının tasavvuf muhtevalı olduğu görülmektedir. Özellikle ilahi aşk neredeyse tüm 
şiirlerinde temas ettiği ortak bir konudur. Bu ana konu dışında dünyanın geçiciliği ve basitliği, nefsin 
ruha karşı düşmanlığı gibi konular neredeyse tüm şiirlerinde ele aldığı ortak konular olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca zaman ve mekân ötesine mutasavvıfların sıçrama yapabildiği gibi konular da 
şiirlerinde yer yer değindiği hususlar arasındadır.  

Akşemseddin, bu makale çalışmasında ele aldığımız altı şiirinin hepsinde, tasavvufi meseleleri ele 
almaktadır. Nefis engelinin ortadan kaldırılması, aşk ateşiyle nefsin kötü özelliklerinin yakılıp yok 
edilebileceği ve nihayetinde Allah’a ulaşılabileceği hususları Akşemseddin’in çalışmamızda ele 
aldığımız altı şiirinde bahsettiği hususlardır. Özellikle aşk teması en vurgulu işlediği temadır. Aşksız 
hedefe ulaşılamayacağı, şekilsel ibadetler ile yetinenlerin aşk ehlini hiçbir şekilde anlayamayacağı gibi 
hususlar şiirlerinin büyük bir bölümünde tekrar tekrar ifade edilmektedir. Ayrıca bu altı şiirinin 
hepsinin son beyitlerinde Akşemseddin, Şems ve Şemseddîn mahlasları kullanarak şiirlerin kendine ait 
olduğunu belgelemiştir.  Akşemseddin’in bu çalışmada ele aldığımız altı şiirinin dışındaki tüm şiirleri 
de dini ve tasavvufi muhtevalıdır. Dünyanın geçiciliği, gerçek yurdun ahiret yurdu olduğu, masiva 
olarak tanımladığı, âlemdeki Allah dışındaki tüm varlıkların aslında bir hayalden ibaret olduğu, asıl 
olanın Allah’ın Zâtı olduğu ve tüm âlemin O’nun tecellisinden ibaret olduğu gibi hususlar nerdeyse 
tüm şiirlerin ortak ana temasıdır. Akşemseddin diğer tüm şiirlerinde de Şemsî, Şems ve Şemseddîn 
mahlaslarını kullanmaktadır. Zaten biz bu mahlaslara bakarak şiirin Akşemseddin’e ait bir şiir 
olduğunu anlamaktayız. Muhtemelen Akşemseddin’in mahlas atmadığı şiirleri de bulunmaktadır fakat 
biz Akşemseddin’e kesin olarak ait olduğunu ispatlayamadığımız şiirleri, onun 38 adet şiiri içinde 
değerlendirmemekteyiz. Akşemseddin’e ait 38 adet şiirin tamamının ‘Akşemseddin Divanı’ başlığı 
altında özel bir sözlük eşliğinde kitap olarak basılması nihai hedefimizdir. 
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İşletmelerde Yönetimin Çalışanlarını Desteklemesi Faktörünün Memnuniyet ve Verimlilik İle İlişkisi: 

Kavramsal Bir İnceleme 
 

 

Dr.Öğr. Üyesi Hande Gülnihal GÜMÜŞ BİLİM  
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İşletme Yönetimi Programı  
 

Özet 

İşletmelerin başarıya ulaşması, çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını anlayan, onların fikirlerine değer 
veren ve çalışanları için hem maddi hem de manevi uygun çalışma koşullarının sağlanması ile 
gerçekleşecektir. İşletmelerde insan faktörünün giderek önem kazanması ile birlikte günümüz 
yönetim anlayışında değişiklikler meydana gelmiştir. Bir organizasyona ait olan kaynakların en etkili 
şekilde kullanılması ve amaçlarına ulaşması başarılı bir yönetim sayesinde gerçekleşir. Başarılı bir 
yönetimi ve işletmeyi ayakta tutan ise insan gücüdür. Örgüt içinde çalışan personelin, isteklerinin 
yerine getirilmesi, uygun çalışma koşullarının sağlanması yönetimin en çok dikkat etmesi gereken 
konulardan bir tanesidir. Örgütlerde çalışan personellerin verimli ve mutlu birer çalışan haline 
gelebilmesi ve çalışma hayatlarına devam edebilmeleri işletmeler açısından büyük önem 
taşımaktadır. Günümüzde halen bazı organizasyonlar iş görenin öneminin farkına varamadıklarından 
dolayı büyük kayıplar yaşamaktadırlar. İşletmeler bünyelerinde çalışan personeli dinlemeyip, onun 
beklentilerini göz ardı etmeye devam ettikleri müddetçe hem çalışan hem de müşteri kaybı 
kaçınılmaz olacaktır. Motivasyonu yüksek, kendini işine adamış ve kuruma aidiyeti olan çalışanlar ile 
birlikte, ürün ve hizmetin kalitesi artış gösterecek aynı zamanda personel devir hızında da azalma 
meydana gelecektir. Çalışanların memnuniyetinin sağlanması ve çalışanlardan verim alınabilmesi 
özellikle yönetim kademesindeki kişilerin desteği ve önemsemesi ile ilgili kavramsal açıdan 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, yönetim desteği, çalışan memnuniyeti, verimlilik 

Management's Support of Employees in Businesses, Relatıonshıp of The Factor with Satısfactıon 
and Efficiency: A Conceptual Revıew 

Abstract 

The success of businesses will be achieved by understanding the expectations and needs of their 
employees, valuing their ideas, and providing both material and moral appropriate working 
conditions for their employees. Increasing importance of the human factor in businesses, changes 
have occurred in today's management approach. Successful use of resources belonging to an 
organization and achieving its goals is achieved through successful management. It is manpower that 
sustains a successful management and business. Fulfilling the demands of the personnel working in 
the organization and providing the appropriate working conditions is one of the issues that the 
management should pay attention to. It is very important for businesses that the personnel working 
in organizations can become productive and happy employees and continue their working life. 
Today, some organizations still suffer great losses because they cannot realize the importance of the 
employee. As long as the businesses do not listen to the employees and continue to ignore their 
expectations, the loss of both employees and customers will be inevitable. Along with the highly 
motivated, dedicated employees, the quality of the product and service will increase, as well as a 
reduction in staff turnover. Employee satisfaction and employee productivity will be examined from 
a conceptual point of view, especially with regard to the support and caring of those at the 
management level. 
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GİRİŞ 

Örgütlerin etkin ve verimli bir yapıya sahip olabilmesi için en önemli faktör çalışmaya hevesli, işini 
severek yapan ve sahip çıkan sorumluluk sahibi, işletmeye olan bağlılığı yüksek verimli insan gücüne 
sahip olmalarıdır. İşletmelerin en etkili kaynağı olan çalışanların memnuniyeti ve verimli olması 
organizasyonun başarısı için önemlidir. Bu sebeple günümüzde hem yönetim anlayışında hem de 
yöneticilerin birlikte çalıştıkları astlarına olan bakış açıları değişmektedir. Güçlü bir yönetim yapısına 
sahip örgütler, çalışanlarını gerçekten dinleyen, ne istediklerini önemseyen, beklentilerinin 
karşılanması için çaba gösteren, kuruma olan bağlılıklarını arttırmak için neler yapılması gerektiğini 
bilen ve uygulayandır. 

Çalışanın memnuniyet düzeyini ve verimliliğini belirleyenlerden bir tanesi yönetimin yapısıdır. 
Yönetimin çatısını oluşturan farklı kademelerdeki yöneticiler, personeli işletmenin amaçları 
doğrultusunda yönlendirirken, nasıl davrandıkları, konuşma tarzları, çalışanların morali ve işe olan 
verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla çalışanların motive edilmesi ve işe olan 
bağlılıklarının sağlanmasında ilk olarak yönetimin destek verici yapısı ve yöneticiler etkili olmaktadır. 

 Günümüzde iş görenler, sadece ücret beklentisi içerisinde olmayıp aynı zamanda saygı görmeyi 
bekleyen, değer verildiğine inanan, kariyer olanakları açısından hedeflerine ulaşabileceği kısacası 
manevi tatmininde sağlanabileceği işletmelerde çalışmak istemektedir. Bu anlamda yönetimin, 
çalışanlarını memnun ve mutlu edebilmesi onları iyi tanıyıp, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 
motivasyon araçlarını biliyor ve bunları uygulayabiliyor olması gerekmektedir. Rekabet koşullarının 
arttığı ve piyasada kalmanın zorlaştığı şu dönemlerde işletmeler müşteri memnuniyetini sağlamak 
istiyorlarsa, öncelikli olarak iç müşterilerine yani çalışanlarına odaklanmaları ve onların 
motivasyonlarını yüksek tutarak verimli ve mutlu çalışanlar haline dönüştürmeleri gerekmektedir. 

1.Yönetim Desteği 

Yönetim desteği, organizasyonlarda insan davranışlarını etkisi altına alan, şekillendiren yönlendiren 
ve sürdüren bir faaliyettir. Bir işletmede yönetim tarafından desteklenen çalışanlar var ise bu 
çalışanlar genellikle görevlerini en iyi şekilde yerine getiren ve yöneticiler vasıtası ile düzgün bir 
şekilde yönlendirilen kişilerdir. (Junaidi ve diğ.,2019: 71).Yönetimin desteği sayesinde çalışanların 
işleri ile ilgili iyileştirilmesi gereken bazı yönleri için gelişmeler sağlanırken, bilgi ve becerilerini 
kullanma ve teşvik etmesi yönünde de destekleyici tutum ve davranışlar sergilemektedir. (Ismail ve 
diğ., 2019: 5). Genel olarak bakıldığında, çalışanlar yönetimden destek eksikliği hissettikleri veya 
fikirlerine değer verilmediği, önemsenmediğini anladıkları vakit bağlı bulundukları kurumun 
beklentilerinin dışında davranma eğilimindedir. (Saltson ve Nsiah,2015: 656). 

Yönetim ve yöneticilerin desteği ile çalışanlar arasında yeni fırsatlar keşfetme, yaratıcı fikirler üretme, 
işe ve kuruma olan bağlılığını kaybetmeden ilerlemek için gerekli olan güveni sağlar. Yönetim 
kademesinde yer alan tüm yöneticiler statü fark etmeksizin ayrıca çalışanların örgütsel bağlılıklarını, iş 
tatminlerini ve katılımlarını teşvik eder, böylelikle performans seviyelerini iyileştirme yönünde katkı 
sağlar. Yöneticileri tarafından takdir edilen, sevilen, desteklenen çalışanlar, çalışma arkadaşları ile 
birlikte yenilikçi adımlarla ve işbirliği içerisinde çalışmak için daha motive olmuş bir şekilde yollarına 
devam edeceklerdir. (Pastor and Perez, 2015: 595). 

İnsanların ayrı ayrı tatmin edilme ihtiyacı olan bir takım gereksinimleri bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların 
meydana gelmesiyle birlikte hem fizyolojik hem de psikolojik olarak belirli davranışlar göstermelerini 
sağlar. Söz konusu olan bu davranışlar tamamlandığı vakit motivasyon ve çalışanların yaptıkları işleri 
ile ilgili düşünceleri olumlu yönde gerçekleşmiş olur. 
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Bir işletmenin personelini, görevlerini yapmak için destek verme ve motive etme şekli, o işletmenin 
yönetim yapısının nasıl olduğuna, içinde bulunduğu çevre ve koşullara göre değişmektedir. 
Çalışanların istek ve beklentilerini sağlayabilmek için tek bir yöntem bulunmamakla beraber, 
uygulanacak olan yöntemlerde kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Her birey farklı kişilik 
özellikleri ve yapısına sahip olduğu için dolayısıyla yönetimin destek vereceği konular ve motivasyon 
araçları da kişiye göre değişebilecektir (Ergül, 2005: 69).  

İşletmelerde personeller başarıyı yakalamaya çalışmak ve kendisini üst noktaya taşımak kısacası 
kariyer hedefleri gerçekleştirebilmek için kendini motive etmeyi başarabilen ve yönetim tarafından 
ihtiyaç aynı zamanda istekleri karşılanmış ve yöneticileri tarafında da desteklenen kişiler zorluklarla 
mücadele etmeyi başarabilirler (Arslan ve diğ.,2013: 103).  

1.2. İşletmelerde Yönetim Desteğinin Rolü 

Örgütlerde yönetim, zaman geçtikçe değişikliğe uğramış önceleri işlere teknik açıdan yaklaşılırken, 
insana ilişkin bir takım problemler olduğu zamanlarda kişileri daha aktif ve çalışkan bir şekilde 
tutabilmek için ele alınmıştır (Koçel, 2014: 81). Zaman içerisinde insanları makinelerin devamı 
niteliğinde kabul eden bu görüş anlamını kaybettiğinden ötürü, günümüz yöneticileri teknoloji ile 
daha az ilgilenip, insan yönetiminin önemi üzerinde yoğunlaşmışlardır. 

Yönetiminin amacı işletmenin hedefleri doğrultusunda, çalışanlarının motivasyonunu en üst seviyeye 
çıkararak mümkün olduğunca iyi bir verim alabilmektir. Çalışanın işine sahip çıkıp, verimli aynı 
zamanda isteyerek işletme içinde bulunmasının organizasyonda beraber çalıştığı yöneticilerin, bireyin 
ihtiyaçlarını ve isteklerini keşfetmesi ile gerçekleşir. Bu ihtiyaçların ve beklentilerin farkına varmayan 
veya dikkate almayan yönetici konumunda çalışan kişiler, astları üzerinde oluşabilecek iş tatminsizliği, 
kuruma olan aidiyet, moral bozukluğu, kişiler arası olan ilişkilerine olumsuz yönde etkisi olacaktır 
(Fındıkçı, 2001: 375-376). 

Çalışanlar, yöneticiler tarafından ihtiyaçlarının doğru bir şekilde anlaşılmasını isterler. Bu nedenle 
kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortamın olması aynı zamanda yöneticilerinin onları 
suçlamak veya yargılamak yerine desteklemelerini beklerler (Barutçugil, 2006: 174). Genellikle 
çalışanların yönetimden bekledikleri kendilerini anlayan ve dinleyen insanlarla bir arada çalışmaktır. 

Çalışanlar motive oldukları zaman kendilerini işlerine daha fazla adayacak, hem kendini 
gerçekleştirmek açısından hem de göstermiş oldukları çabanın karşılığını almış olacaklardır (Şimşek ve 
diğ., 1998: 98). Yönetim ve yönetici desteği organizasyonda ne kadar güçlü olursa ve iyi bir şekilde 
uygulanırsa çalışanların da ihtiyaçları zamanında karşılanacaktır. Yöneticiler ve personel arasında 
karşılıklı anlayışa dayalı, etkili bir iletişim olduğu müddetçe yöneticiler çalışanlarının ihtiyaçlarının ve 
beklentilerinin daha çok farkına varacak ve bireylerin moral seviyelerini arttıracaktır (Ünsar ve diğ., 
2010: 251).  

1.3. Çalışan Memnuniyeti Kavramı 

Çalışan memnuniyeti, genellikle iş tatmini ve iş doyumu gibi kavramlarla bir arada kullanılmaktadır. 
Ancak iş tatmini ve çalışan memnuniyeti arasında zaman içinde bir takım farklılıklar meydana 
gelmiştir. İş tatmini işletmelerin maddi ve manevi kaynakları üzerinde yoğunlaşırken, çalışan 
memnuniyeti kavramı ise, işletme içinde çalışan kişilerin memnuniyetin sağlanması ve bununla ilgili 
yapılacak çalışmaların geliştirilmesini kapsamaktadır (İbiş ve Batman, 2017: 266). Çalışanların işinden 
ve işyerinden memnun olması, kişinin iş hayatında yaşadığı kişisel değerlendirmelerin bir bütünüdür 
(Telman,2004:12). Kurumlar gerçek anlamda bir başarı sağlamak ve müşteri tatminini istiyorlarsa 
öncelikli olarak personelinin isteklerini dikkate alarak onları memnun etmeyi bilmelidirler. 

Her işletmede iş süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanması açısından önem teşkil eden kişilerin işle 
ile ilgili duygusal açıdan algılarının oluşması olarak ifade edilen çalışan memnuniyeti, çalışanların iş 
tatmininin artması, işten ayrılmaların azalması ve verimin yükseltilmesi açısından örgütteki yeri 
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büyüktür (Klopotan, 2018: 405). Bilimsel çalışmalara bakıldığı zaman; memnuniyet seviyesi yüksek 
çalışanların iş yaşantısında kalma sürelerinin diğer çalışanlara göre daha fazla olduğu ve içinde 
bulundukları durumlara karşı olumlu bakış açısıyla yaklaştıkları görülmüştür. Sonuç olarak, çalışanın 
memnuniyeti yüksek olduğu vakit zamanında yaptığı iş miktarı ve kalitesi artacak, şikayetler minimum 
seviyeye düşmüş olacak, başkalarına karşı saygı çerçevesinde iletişimini sürdürürken, işe geç 
gelmelerin de önüne geçilecektir (Paksoy, 2007: 140).      

Tablo.1 

Kaynak: Pelit Elbeyi, Yüksel Öztürk, “Otel İşletmeleri İş görenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve 
Şehir Otel İşletmeleri İş görenleri Üzerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, C. 2 (1), 
2010:48. 

1.4. Çalışanların Memnuniyetini Etkileyen Faktörler 

İnsanların davranışları, tutumları birbirinin aynısı olmadığı ve değişkenlik gösterdiği için memnuniyet 
konusunda genel bir takım sonuçlara ulaşmak zordur. Bu faktörlerin önemi kişiden kişiye göre 
değişmekle beraber, her işletmenin belirlemiş olduğu personel ihtiyaçları ve motive edebileceği 
etkenler diğer kurumlarınki ile aynı olmamaktadır (Eren, 2010:498).  

 Çalışanların memnuniyetini etkileyen faktörler şu şekilde sıralanmaktadır. 

a) Ücret Politikası 

Kişilerin bir işte çalışmalarının temelinde ihtiyaçlarının karşılanması önem kazanmaktadır. İnsanlar 
psikolojik, sosyal ve fiziki ihtiyaçlarının gerçekleştirebilmek için bir organizasyonda emeğinin karşılığını 
alarak bunu sağlayabilirler (Çakır, 2006:14). İşletmelerde ücret politikası kişilerin hem kendi hem de 
ailelerinin gereksinimlerinin giderilmesinde bir araç vazifesi olmakta bununla birlikte statü kazanması, 
saygınlık artması gibi psikolojik ve sosyal bir takım ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir role 
sahiptir (Yılmazer, 2010:164). 

b) Takdir Edilme 

Çalışanların yöneticileri veya çalışma arkadaşları tarafından yaptıkları işlerle ilgili övülmeleri iş 
görenler açısından iş tatmini sağlamaktadır. Takdir edilme, manevi yönden tatmin sağlayan ve bütün 
çalışanlar için önemi büyük olan bir kavramdır (Dubrin, 2019:59). İş gören devir hızını azaltmak ve 
çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla seçilen bir yol olan takdir edilme yoluyla, yöneticileri 
tarafından çalışmaları takdir gören personel işine daha sıkı sarılacak ve performansı artış 
gösterecektir (Aydar, 2001:494). 

c) Yöneticilerin Davranışları ve Kararlara Katılma  

Personelin işinden ve çalışma hayatından memnun olmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi de 
kararlara katılma boyutudur. Bireyin işinden memnun olması, kararlara katılma ile derecesi ile 
paralellik göstermektedir (Karaman ve Altunoğlu, 2007:113). Yönetimde karar aşamalarında 
personelin fikir ve görüşlerine danışılması, çalışanın kendini değerli ve önemli hissetmesini sağlayacak 

İşinden ve İşyerinden Memnun Olan Çalışan İşinden ve İşyerinden Memnun Olmayan Çalışan 

 İşe ve örgüte bağlılık 
 Düşük iş gören devir hızı 
 İşgücü verimliliğinde istikrarlı artış 
 Mutlu ve sağlıklı kişi 
 Yetenek ve Yaratıcılığın Ortaya Konması 
 Örgüt amaçlarına daha kolay 

güdülenme 
 

 İş ve örgüte karşı ilgi duymama 
 İşe gitme isteğinin olmaması 
 İş şikayetlerinde artış 
 Yüksek iş gören devir hızı 
 Düşük iş gören verimliliği ve etkinlik 
 Mutsuz ve sağlıksız kişi 
 Güdülenme eksikliği 
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böylelikle üretim potansiyelini artmış olan çalışanların işine ve performansına yansıyacaktır (Kantar, 
2010:85). Çalışanlarının üzerinde baskı kurmadan, korku yaratmadan sağlıklı ilişkiler kurabilen 
yöneticiler sayesinde personelin kendine olan güveni artacak, kendinden emin ve memnun çalışanlar 
haline geleceklerdir (Keser, 2012:90). 

d) Kariyer İmkanları ve Bireysel Gelişim 

Bireylerin kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri örgütlerde çalışması iş görenin işine ve işletmeye 
olan bağlılığını arttıracaktır. Kariyer planlama ile birlikte, işletme içindeki yerini bilen ve geleceğini 
tahmin eden, kendisini nelerin beklediğini bilip amaçlarını ona göre şekillendiren, motivasyonu 
yüksek ve işini seven çalışanlar ortaya çıkacaktır (Barutçugil, 2004:320). İşletmenin sağlamış olduğu 
kariyer ve eğitim olanakları ile birlikte kişinin kendine olan güveni artacak ve çalışma arkadaşları ve 
yöneticileri arasında saygınlık kazanacak, bir statü sahip olacaklardır. 

e) Gelecek Garantisi 

İnsanlar çalıştıkları iş yerine güvenmek ve işletmenin de çalışanlarına güvenmesini isterler. Çalışan 
kişilerin memnun ve verimli olarak işlerini sürdürebilmesi için işten çıkarılma korkusu yaşamamaları 
gerekmektedir (Eren, 2010). Günümüz koşullarında işletmeler sosyal güvence sağlamaktadır ancak iş 
görenler psikolojik güvenceye de ihtiyaç duymaktadır. İş görenler kendilerine karşı olumsuz bir 
durumla karşı karşıya kalmayacaklarını bildikleri vakit motivasyon kaybı yaşamayacaklar ve işe olan 
memnuniyetleri de azalmayacaktır (Sevinç,2015:960). 

Yapılan çalışmalar sonucunda insanların iş yaşamında memnuniyeti arttırmada öne çıkan bir takım 
değerler ortaya çıkmaktadır. 

Tablo.2 

Kaynak: Özkalp vd., Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2019:73. 

 

Çalışan Memnuniyeti İle İlgili Çalışmalar 

Davras ve Gülmez (2013) otel işletmelerinde çalışan personelin memnuniyetine etki eden faktörlerin 
isimli araştırmasında turizm sektöründe çalışanların iş memnuniyetini belirleyen sekiz faktör ortaya 
çıkarmışlardır. Bu faktörler arasında yönetimin tarzı, iş arkadaşları ile olan ilişkiler, sosyal imkanlar, 
işin yapısı, kariyer hedefleri, ücretlendirme, ödül ve iletişim. Çalışanların yaptıkları iş ve iş yerinden 
memnuniyetinde en çok etkilendiği boyut yönetim tarzı olurken,  en az etkisi olan boyut ise 
ücretlendirme olmuştur. Vural ve arkadaşları (2012) sağlık çalışanlarında memnuniyet, kurumda 
kalma ve örgütsel bağlılığa etki eden faktörlerin ölçülmesi ile ilgili yapılan araştırmada, çalışanların 
memnuniyetinin ve kurumda kalmasını sağlayan temel faktörler arasında personelin güçlendirilmesi 

Kategoriler Çalışanlar İçin Önemli Olan Değerler 

Ücret Zamanında ödenen ve tatmin eden ücret 

Terfi Sistemi Kariyer imkanları  

Ast-Üst İlişkileri Yöneticilerle iyi ilişkiler ve yapılan işin 
değerlendirilmesi 

İş Arkadaşları Birlikte olmaktan keyif alınan, güvenilir 
arkadaşlıklar 

Yapılan iş Başarma duygusu, yeteneklerin kullanılması 

Statü Başkaları üzerinde güç kullanma, saygınlık 

İş Çevresi Rahat ve Güvenli 
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ve desteklenmesinin sağlanması kendini geliştirmesi, yönetim ve sağlık personelinin arasındaki 
ilişkilerin iyileştirilmesi ve çalışanların kararlarda yönetime katılması için imkan verilmesi araştırma 
bulguları arasında yer almaktadır.  

Bankacılık sektöründe personel memnuniyeti ve örgütsel bağlılık Emhan ve Gök (2011) tarafından 
yapılan araştırma sonuçlarında, çalışanların en çok şikayetçi oldukları konular; ücretin tatmin edici 
düzeyde olmaması, sosyal olanakların az oluşu, uzun çalışma saatleri, iş bölümünün adil olarak 
dağıtılmaması ve sosyal aktivitelerin eksikliği olduğu görülmektedir. Parvin ve Kabir (2011) ilaç 
sektöründe çalışan kişilerin genel iş memnuniyetlerinin olumlu seviyede olduğu ve memnuniyeti 
etkileyen; maaş, işte verimli olarak çalışabilmeleri, yönetim ve iş arkadaşları ile olan ilişkinin ilaç 
sektöründe çalışan personel için belirleyici olmuştur. Jacob ve diğerlerinin (2010) Danimarka’da özel 
ve kamu sektörlerinde çalışan İnsan Kaynakları yöneticileri üzerinde çalışan memnuniyetini 
geliştirebilmek adına yapılan araştırmada; Danimarkalı şirketlerin personelleri için, kariyer 
programları, diğer şirketlere göre daha iyi ücret politikası, kişisel gelişim, geri bildirim içeren bir 
program, ikramiye gibi konulara odaklanmaları gerektiğini öne sürmüştür. Gregory (2011) Çalışan 
memnuniyetinin önemi üzerine yaptığı kavramsal incelemesinde; yöneticilerin alt seviyede çalışan 
kişilerle iletişim kurmayı öğrenmesi ve çalışma ortamının daha sağlıklı olabilmesi için 
yönetimdekilerin astları ile dostane ilişkiler içinde olması gerektiği, onların sorunlarının dinlenmesi ve 
saygı gösterilmesi üzerinde durmuştur. 

 

1.5.  Çalışan Verimliliği 

Günümüz şartlarında işletmeler, değişime ayak uydurup kendini yenileyen ve zorlu rekabet koşulları 
olan bir dünyada faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Piyasadaki zorlu mücadele şartları ve rekabet 
ortamında hayatta kalabilmek için doğru niteliklere sahip  “doğru işe doğru insan” açıklamasından 
yola çıkarak hareket etmek her zamankinden daha önemli hale geldi.  Bir organizasyonun başarılı bir 
geleceğe sahip olabilmesi; bilgili, yetenekli insan kaynağına bağlıdır (Singh ve Mohanty, 2012:88). 
Bireylerin, çalıştıkları işletmenin yapısına uyumu verimliliğini de olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü 
kişi, çalıştığı işyeri ve iş ile uyum içerisine girince, hedefleri ve örgütsel işleyişi benimseyecek ve 
kuruma olan aidiyeti artacaktır. Çalışanlar, işletmenin amaçlarını benimsediği ölçüde katkı 
sağlayacaklar ve bu amaçların gerçekleşmesi yolunda devam edeceklerdir. Çalışanların iş arkadaşları 
ile olan iletişimi ve iş-çalışan uyumunun sağlanması da verimi olumlu yönde etkileyecektir (Dinçer ve 
Fidan, 2003:53). 

Örgütlerde yeteri kadar çalışana gerekli değer maddi ve manevi gösterilmediğinden dolayı çalışan 
kişilerin iş tatminleri ve moral düzeyleri düşük olmaktadır. Oysaki yöneticiler motivasyonu yüksek ve 
verimli çalışanlara olan ihtiyacının farkına varıp çalışanları ile olan iletişimlerini bu yönde devam 
ettirdikleri zaman hem işletme hem de çalışan açısından kazançlı olacaktır. Çünkü bir işletmenin 
geleceğini sağlam temeller üzerine oturtabilmesi o işletmede çalışan kişilerin işini sevmeleri ve bunun 
sonucunda verim alabilmeleri neticesinde oluşmaktadır (Kök, 2008:291).  

Çalışanların işi ve iş ortamındaki verimliliğinin sağlanması ve kurumun hedeflerini 
gerçekleştirebileceği bir ortam yaratmak ve bunu sürdürebilmek yöneticinin en önemli görevlerinden 
biridir. Performansı yüksek olan, etkili bir yapıya sahip organizasyonların personellerin katılımını 
destekleyen ve teşvik eden bir kültürleri vardır. Bu sebepten dolayı, çalışan kişiler hedeflerini 
belirlerken, karar verme aşamalarında işletmenin faaliyetlerine katılmak için daha hevesli olurlar ve 
böylelikle çalışanların performansının bunun sonucunda iş verimliliğinin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır (Bhatti ve Qureshi, 2007:57). Personelin yorucu çalışma şartlarında bile işinin en iyisini 
yapmasını sağlamak, bu süreçteki zorlu olan problemlerinden biridir ayrıca zorlu ve yorucu çalışma 
koşullarında çalışandan verim alabilmek yönetici olarak çalışan kişilerin desteği ve motive etmesi ile 
mümkün olabilir (Maduka ve Okafor,2014:138). 
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1.6. Çalışan Verimliliğini Etkileyen Faktörler 

İşyerinde çalışan iş görenlerin verimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; kişilik 
özellikleri, motivasyon, yönetimin etkisi, çalışma şartları, iletişim ve ekonomik unsurlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

a) Kişilik Özellikleri 

Kişilik kavramı, insanların düşünce ve duygu yapılarına anlam kazandırabilmek ve tahmin edebilmek 
bakımından psikolojide yer almasının yanında, işletme içinde ekip çalışmasına olan uyum, rekabet, 
yaratıcılık gibi özellikler açısından da değerlendirebilmemize olanak sağlamaktadır (Nelson,2011:15). 
Çalışanların işe uygun kişiler olup olmadıklarının tespit edilmesi ve işin çalışan beklentilerini ne ölçüde 
karşıladığı konusunda da kişiliğin ayrı bir rolü bulunmaktadır (Özsoy ve Yıldız, 2013:2). Çalışanın kişilik 
özellikleri ile yapacağı işin birbirini tamamlaması sonucunda verimlilik ortaya çıkacaktır.  

b) Motivasyon 

Motivasyon, kişilerin yaptığı şeyleri istekli ve hevesli bir biçimde yaparken o anda hissedilen 
duygulardır. (Ünsar ve diğ., 2010: 250). İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun 
yöneticilerin motivasyon konusu üzerinde durmaları gerekmektedir. Çalışanların verimliliği ile 
motivasyon yakından ilişkisi bulunan kavramlardır. İşine karşı motive olmayan personelden verimli bir 
çalışma çıkarması beklenmemelidir. Örgüt içinde çalışan yöneticiler işletmenin her türlü ihtiyaçlarını 
analiz edip gereksinimlerini görebiliyorsa, işgören verimliliğini de en yüksek seviyeye çıkarmak için 
neler yapılması gerektiği ile ilgili yolları belirleyecektir. Böylelikle personelin gereksinimlerini 
karşılanırken diğer tarafta işletme hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerleyecektir. Yöneticinin 
astlarını örgütün amaçları çerçevesinde yönlendirmesi motivasyonu sağlaması ile mümkün olacaktır 
(Yumuşak, 2008:246). 

c) Yönetimin Etkisi 

Yönetim, önceden ne yapabileceğinin tahmin edilmesi güç olan insanla uğraşmaktadır. İnsanların 
sosyal yaşamdaki ihtiyacı olan diğer bireylerle olan ilişkilerini ve bunların çeşitli faktörler altındaki 
yatan davranışlarını inceler (Güney, 2007:3). Yöneticiler işletmede amaçlanan işlerin 
gerçekleştirilebilmesi için astlarını organize eden ve çalışanlarını aynı hedefte toplayıp kontrol ve 
koordinasyonunu sağlayan kişidir. Personelini görevlendirmek, kontrol etmek, yapacakları işlerin 
planlanmasının sağlanması yöneticinin sorumluluğunda bulunan unsurlardır. Bu nedenle çalışanların 
işe olan isteksizlikleri, dikkat dağınıklığı, geç kalma ve uyum sorunlarının yaşanması yöneticilerin 
kontrolünde olan ve çalışanın işteki verimliliğini birebir etkileyecek dikkat edilmesi gereken 
noktalardır. Üst-ast ilişkilerinde yöneticiler her zaman adil davranan, tarafsız ve objektif bir biçimde 
yaklaşmayı bilmek durumundadırlar (Güney, 2007:85). Personeline yapacakları iş hakkında gerekli 
bilgilerin verilmesi ve verdikleri görev ve sorumluluklarda net ifadeler ve anlaşılabilir bir dil 
kullanılması önemlidir. Çalışanların verimi, memnuniyeti,  stres düzeyi, moral ve motivasyonu ve iş 
tatmini yöneticilerin insan ilişkileri, davranış, tutum ve bilgilerinden etkilenmektedir. 

d) Çalışma Şartları 

Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında işlerine devam ettikleri müddetçe iş gücünden alınacak 
verimde olumlu olacaktır. İş yerinin fiziki şartları, gürültü, havalandırma, sıcaklık, soğukluk, 
aydınlatma açısından uygun koşulları oluşturmadığı zaman personelin işinden sağlayacağı verimi de 
olumsuz yönde etkileyecektir (Yumuşak, 2008:244). Ayrıca çalışma saatlerinin olması gerekenin 
üzerinde düzenlenmesi işgörenin verimliliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır 
(Doğan ve Tatlı, 2010:6). 

e) İletişim 
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İşletmelerde verimin arttırılması üretim faktörlerinin koordinasyonu ve işletmenin şimdiki ve 
gelecekteki başarısı için etkin bir haberleşme ağının bulunması gerekir. İletişim organizasyonları 
ayakta tutan,  üst-ast ve çalışma arkadaşları ile ilişkiler, çalışanların amaçlarına ulaşması, bireysel ve 
örgüt olarak amaçların dengede tutulması iletişim yolu ile meydana gelmektedir. İşletme içindeki 
iletişim, çalışanların birbirleri veya yöneticileri ile olan iletişimi, çalışan kişilerin düşünce, duygu ve 
bilgilerini iletişim kanalları vasıtası ile yöneticilerine veya çalışma arkadaşlarına iletmeleridir. Her bir 
çalışanın yetki ve sorumluluklarını bilmesi, bir problemle karşılaştığında kime danışacağını ve bağlı 
bulunduğu yöneticisinin kim olduğunu bilmek kişinin daha verimli olarak çalışmasını sağlayacaktır 
(İbicioğlu ve Çağlar, 1999:175). 

f) Ekonomik Unsurlar        

Örgütlerde tatmin edici ve adil bir ücret sisteminin varlığı iş görenin verimini etkileyen unsurlardan 
biridir. Bununla birlikte aldığı ücretin yanında prim ve işletmenin sağladığı sosyal imkanların varlığı 
(öğle yemeği, özel sağlık sigortası, ödüllendirmeler, ulaşım imkanları) da göz ardı edilmeyecek verime 
önemli derecede etkisi olan faktörlerdir. (Ünsar ve diğ., 2010:252). 

Çalışan Verimliliği İle İlgili Çalışmalar 

Yumuşak (2008) İş görenlerin verimliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik çalışmasında, iş 
görenlerin verimliliğini arttıracak faktörler arasında ücret, işletme içerisinde işleyen sağlıklı işleyen bir 
iletişim ve fiziki koşullar olarak ortaya çıkmıştır. Öztürk ve Akbulut (2011) hemşirelerin iş gücü 
verimliliklerinin araştırıldığı çalışmada, hemşirelerin iş gücü verimliliklerin ücret artışı, kariyer 
imkanlarında liyakate önem verilmesi ve eşit işe eşit ücret konuları çalışmanın öne çıkan sonuçları 
arasında yer almaktadır. Kavak ve Vatansever (2007) Ankara’da 5 yıldızlı otellerde 151 kişi üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarında otel personelinin üstleri ile kurduğu iletişim çalışanların 
verimliliğini olumlu yönde etkilemektedir.  

Sarode ve Shirsath (2012) personelin çalıştıkları ortamın verimlilikleri ile olan ilişkisinin incelendiği 
araştırmada çalışanların verimliliği üzerinde etkili olan fiziksel faktörler; aydınlatma, gürültü, renk ve 
hava kalitesi olduğu görülmektedir. Ailabouni ve arkadaşları (2009) inşaat sektöründe 238 çalışan ile 
yapılan anket verilerinin sonuçlarında; iş görenin veriminin etkilenmesinde uygun çalışma saatlerinin 
olması, çalışanların iyi bir ücret alması, yöneticilerin liderlik becerileri, iş güvenliği, fazla mesai 
ödemeleri gibi etkenler çalışanların verimi için önemli olmaktadır. Gülmez (2010) sanayi sektöründe 
çalışan iş görenlerin iş tatmini ve verimini etkileyen faktörler üzerine yapılan araştırmada sırasıyla üst 
yönetimin personeline karşı olan davranışları, çalıştıkları ortam, üst yönetimin desteği, iş yerinde 
kurulan arkadaşlıklar, birim yöneticileri ve ücret etkili olan unsurlar olarak ortaya konulmuştur. 
Karahan (2009) sağlık çalışanlarının iş gücü verimliliklerinin demografik açıdan etkilerinin incelenmesi 
sonucunda cinsiyet ve medeni durum açısından anlamlı fark bulunamamışken, eğitim ve yaş 
durumları bakımından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

1.5.  Çalışan Memnuniyeti ve Yönetim Desteği Arasındaki İlişki 

İşletmelerin başarı gösterebilmelerinin en önemli yolu, personellerinin işteki ihtiyaç ve isteklerinin 
farkına varmak ve sorunların üstesinden gelmelerine destek vererek memnun ve tatmin edilmiş bir iş 
gücü yaratmak ile mümkün olabilir (Zincirkıran ve diğ., 2016:978). Örgüt ve yönetim tarafından 
sağlanan destek, günümüzde çalışan kişilerin en önemli ve çalışma hayatlarındaki enerji ve dinamizmi 
yüksek tutacak haklarından biri durumuna gelmektedir. Çalışanın fikirlerine değer verilmesi ve 
kendisine iş ile ilgili veya iş dışında kalan konularda destek olunması ve önemsendiğinin vurgulanması 
çalışanın hem memnuniyetini hem de performansını artıracaktır.  

Örgütün en önemli kaynaklarından biri olan çalışanların şikayetlerinin dinlenmemesi, beklentilerinin 
anlaşılmaması ve dikkate alınmaması çalışanın iş ve iş ortamına karşı olan duruşunu olumsuz ölçüde 
etkileyerek psikolojik olarak yıpranmasına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle başta yöneticiler, 
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yönetim ve örgütün tamamından sağlanacak destek ile çalışan yaşantısının büyük bir kısmını 
oluşturan çalışma hayatında kendine güvenen ve yaptığı işten keyif alarak ve verim sağlayarak devam 
edebilecektir. (Özdevecioğlu, 2003:117).   

Çalışan memnuniyeti, iş hayatında çalışan bir kişinin iş ve iş ortamında mutlu olarak çalışıp çalışmadığı 
ve bir çalışanın iş yerindeki ihtiyaçlarının, isteklerinin karşılanması veya iş ile ilgili olan tüm konularda 
uyum içinde olma anlamına gelmektedir (Sageer ve diğ., 2012:32). Çalışanların memnuniyetini 
etkileyen faktörlerin başında iş arkadaşları ile kurdukları ilişkiler, ücretin tatmin edici olması, hem 
fiziksel hem de sosyal anlamda iyi organize edilmiş çalışma koşulları, personelin gelişimi için önemli 
olan eğitim olanakları ve çalıştığı iş yerinde kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmek adına imkanların 
tanınması gibi unsurlar çalışan memnuniyeti üzerinde etkili olmaktadır. Personelin memnuniyet 
seviyesi arttıkça, işletmeye daha bağlı, motivasyonu yüksek, verimli ve hevesli birer çalışan haline 
geleceklerdir. 

1.6. Çalışan Verimliliği ve Yönetim Desteği Arasındaki İlişki 

Yönetim desteği, kişilerin iş yaşantısı ile ilgili konularda yönetim kademesinde çalışan yöneticilerle ve 
astlarıyla kurmuş olduğu iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır (Yoon ve diğ.,2004:397). Algılanan 
yönetim desteği, çalışanların iş yerinde yaşadıkları stresi azaltıp, görev ve sorumluluklarına olan 
bağlılığı artırarak, verimlilikte pozitif bir etki yaratacak bir güç olarak değerlendirilmelidir (Byrne, 
Hochwarter, 2008:55). Bir işletmede işinden memnun olanların sayısı fazlalaştıkça performanslarında 
da artışlar meydana gelecektir (Iqbal, 2013:68) Çalışanların verimli bir kişi haline dönüşmesinde veya 
performansının artması, azalması ve kişinin işinden memnun olmasının sağlanmasında yöneticilerin 
önemi büyüktür (Arslan, 2019:5). 

Çalışan verimliliği, çalışanın bedensel ve düşünsel gücünden maksimum düzeyde yararlanmayı ve 
verimliliğe yönelik olarak, sorumluluk bilinci gelişmiş ve kendini organizasyona adamış personel temin 
edebilmektir (Akgeyik ve diğ.,2012:23). İş görenlerin çalıştığı işletmeye karşı olan bağlılığının 
arttırılması ve iş veriminin sağlanmasında sadece taraflar arasında yapılan fiziki anlaşmaların değil 
psikolojik sözleşme olarak ifade edeceğimiz karşılıklı güven, yönetim ve yöneticilerin desteği ile verimi 
kuvvetlendirdiği görülmektedir. (Turnley ve diğ., 2003:189). Bu güveni, desteği, beklenti ve 
ihtiyaçlarının karşılandığını gören personel örgütün belirlediği hedefler doğrultusunda verimli ve etkin 
bir şekilde çalışmalarına devam edebileceklerdir. 

Örgütlerin başarıya ulaşmasında en büyük etken çalışanlardır. Bu başarıyı sağlayan iki önemli faktör 
personelin performansı ve verimlilik seviyeleridir. İşletmelerde çalışan veya insan gücü olarak ifade 
edilen kişilerin işletmenin başarılı olmasını sağlayabilmeleri için işletme yönetimince; ücret politikası, 
yükselme olanakları, eğitim, motivasyon ve iletişim konuları değerlendirilmesi gereken konular 
olmalıdır (Akdemir, 2012:21).Bununla birlikte yöneticilerin astlarını örgütün amaçlarına 
yönlendirirken kurduğu iletişim ve birlikte çalıştığı kişilere karşı olan davranışlarının verimlilik ve 
personelin başarısı üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle, yönetim kademesinde çalışan tüm 
yöneticilerin davranışlarının çalışanlarını motive etmeye yönelik olması, adaletli davranabilmesi, iyi 
bir dinleyici ve iletişimi kuvvetli olması yönetici ile astları arasında pozitif bir iletişimin bulunması 
organizasyonun sağlığı, çalışan kişilerin verimliliği ve memnuniyeti açısından önem teşkil etmektedir. 
(Yılmaz, 2017:131). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İşletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi ve iş görenlerinden verim elde edebilmesi aynı 
zamanda örgütün verimliliğinin devamını getirebilmek adına çalışanlarını ön planda tutup onlar için 
bir takım iyileştirmelerde bulunmaları gerekmektedir. Verimlilik sadece üretim, hammadde ve çeşitli 
kaynakların kullanımı ile elde edilen çıktı olarak değil, entelektüel sermaye dediğimiz insan gücünün 
bilgi, yetenek ve deneyimleri ile meydana gelmektedir. Bu nedenle günümüzde iş görene önem veren 
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onun çalışmasından, bağlılığından akıl gücünden faydalanan işletmeler piyasadaki yerini 
sağlamlaştıran örgütlerdir.  

Rakiplerinden ayrılabilmek ve piyasadaki yerini sağlamlaştırabilmek adına işletmeler için teknoloji 
veya uzun vadeli planlar yeterli olmamaktadır. Çalışan personelin verimliliği ile çalıştıkları kuruma 
olan memnuniyeti arasındaki bağın kurulmasında ve personelin mutlu, işini severek yapan kişiler 
olması yönetimde çalışan kişilerin yöneticilerin davranışları, personelini dinlemesi, destek vermesi, 
astların fikirlerini sorması ve kararlara katılımını sağlamasında etkisi büyüktür. Bu sebepten dolayı 
kurumlarda çalışan iç müşteri olarak tanımlanan personelin yönetimden göreceği destek işletmelerin 
geleceği açısından çok önemlidir. Çalışanların moral, motivasyon ve enerjileri maddi ve manevi 
ödüllerle ayrıca her bireyin kişilik yapısı, beklentileri, ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu için yapılacak 
olan ödüllendirmelerin veya motivasyon araçlarının kişiye göre desteklenmesi gerekmektedir.  

Son zamanlarda araştırmalara bakıldığında; yönetim desteği, yönetici desteği kavramları güncel 
konular olarak karşımıza çıkmakta ve bu kavramlar genellikle; tükenmişlik, örgütsel bağlılık, iş tatmini, 
iş memnuniyeti ve stres gibi değişkenlerle birlikte incelenmektedir. Gordon vd.,(2019) hizmet 
sektöründe otel çalışanları üzerine yaptığı çalışmada; yöneticilerin desteğinin tam zamanlı ile yarı 
zamanlı çalışan personel, çalışma grupları ve departmanlar arasında farklılıklar gösterdiği ortaya 
çıkmıştır. Pohl ve Galletta (2017) sağlık alanında hemşireler ile ilgili yaptıkları çalışmalarında 
yöneticinin duygusal desteği ve iş memnuniyeti arasında pozitif ilişkiler ortaya çıkmıştır. Emhan ve 
diğerleri (2014) özel ve kamu bankalarında çalışan personelin iş memnuniyeti ve yönetici desteği 
arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna dair sonuçlar elde edilmiştir. 1 ile 5 yıl deneyime sahip 
olan personelin diğer gruplara göre yüksek düzeyde yöneticilerden destek aldığı ve iş memnuniyeti 
oluştuğu açıklanmıştır. 

Desa ve arkadaşları tarafından (2018) yılında Malezya’da beş kamu kurumunda yapılan çalışmada 
çalışanların iş yerinde yönetim desteği ve çalışan memnuniyeti arasında pozitif anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Zincirkıran ve diğerleri (2016) Diyarbakır ilinde sağlık sektöründe çalışan 367 personele 
yönelik olarak yapılan çalışmada iş memnuniyeti ve algılanan yönetici desteği arasında pozitif 
derecede ilişki tespit edilmiş olup, personelin yaşları artış gösterdikçe yönetici desteği algı düzeyleri 
ile iş memnuniyet düzeylerinin arttığı görülmüştür. Kale (2015) Kapadokya bölgesinde yer alan dört 
ve beş yıldızlı otel çalışanlarından elde edilen veriler doğrultusunda lider desteğinin iş tatmini ve 
yaşam tatmini aracılığı ile iş performansını etkilediği görülmektedir. 

Arslan (2019) Türkiye’nin Güneydoğu bölgesi illerinde sağlık sektöründe çalışan 699 personel 
üzerinde yaptığı araştırmada yönetici desteğinin çalışanın iş memnuniyeti ve örgütsel performans 
algısı ile arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarının demografik 
değişkenleri ile algılanan yönetici desteği, iş memnuniyeti ve örgütsel performans algıları ile 
aralarında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Babin ve Boles (1996) yaptıkları çalışmada perakende 
sektöründe çalışanların yönetim tarafından desteklenmesinin stresi azaltıp iş memnuniyetini 
arttırdığını göstermektedir. Shanock ve Eisenberger (2006) Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey 
doğusunda yer alan 248 kişi çalışanı olan elektronik mağaza zincirinde yapılan algılanan yönetici 
desteği, algılanan örgütsel destek ve performans arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada örgütsel 
destek algısını hisseden yöneticilerin astlarına karşı daha destekleyici oldukları ve bunun sonucunda 
da performansa etki ettiği görülmektedir. Uzun ve Özdem (2017) Giresun il merkezinde bulunan 
Devlet liselerinde görev yapan 206 öğretmen ile yapılan çalışma sonucunda yönetimden gördükleri 
desteğin iş performansını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki personelin memnuniyetini arttırabilmek ve verimli hale 
getirebilmek için maddi ödüllendirmeler yeterli gelmemekle birlikte çalışan kişi üstlerinden takdir 
görmek, önemsenmek, dinlenmek kısacası değer verildiğini hissetmesi çalışanın işine ve çalıştığı yere 
karşı olan bakış açısını değiştirecek ve memnuniyeti, işinden verim alınabilen personelin örgüte olan 
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bağlılığını sağlayacaktır. Kurumların müşterilerine kaliteli hizmet verebilmesi ve müşteri 
memnuniyetini gerçekleştirebilmesi için öncelikli olarak çalışanlarına odaklanması gerekmektedir. 
Memnuniyet seviyesi yüksek bir çalışan işini severek yapacak bunun sonucunda da müşterilere ya da 
hizmet alan kişilere bunu yansıtacaktır. 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri hakkında hastalar ve hasta 
yakınları tarafından yapılan elektronik şikayetleri incelemektir. Yöntem: Doküman incelemesi temelli 
bu kalitatif çalışmada 2013-2019 dönemine ait 29 şikayet içerik analizi metoduyla araştırılmıştır. 
Şikayet verileri, çevrimiçi şikayet portalı olan sikayetvar.com’dan toplanmıştır. Şikayetlerin 
standardizasyonunu sağlamak için bir şikayet taksonomisinden faydalanılmıştır. Verilerin analizi 
Microsoft Excel 2010 ofis programında sıklık, yüzde ve ortalamalar alınarak değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar: Çalışma sonucunda şikayetlerin çoğunlukla kadın hastalar tarafından 2018 yılında (%27,6)  
yapıldığı saptanmıştır. Fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri hakkında yapılan şikayetlerin, ilgili 
şikayet portalında üçüncü kişiler tarafından ortalama 7993 kez görüntülendiği hesaplanmıştır. Şikayet 
taksonomisine göre hasta ve yakınları tarafından en fazla şikayetin klinik (%34,5) ve yönetim (%34,5) 
temalarına, kurumsal sorunlar (%24,1) kategorisine ve finans/faturalama (%13,8) alt kategorisine ait 
olduğu tespit edilmiştir. Tartışma: Hastaların fizyoterapist kaynaklı şikayetleri tedavi, beceri ve 
mesleki yetkinlik, hizmet/bakım kalitesi ve hasta güvenliği konularındayken; fizik tedavi merkezi 
kaynaklı şikayetleri ise finans/faturalama, erişim/hasta kabul prosedürleri, fiziksel kapasite ve hijyen, 
personel azlığı ve hasta haklarının suistimali ile ilgilidir. Sonuç olarak hasta tatmini ve sadakatinin 
sağlanması açısından bu şikayetlerin hızlı ve etkili şekilde çözümlenmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist; Rehabilitasyon; Çevrimiçi Şikayet; Şikayet Taksonomisi. 

Investigation of E-Complaints on Physiotherapy Rehabilitation Centers 

Abstract 

Purpose: The aim of this study was to investigate the electronic complaints made by patients and 
their relatives about physiotherapists and physical therapy centers. Methods: In this qualitative 
study based on document analysis, 29 complaints in the 2013-2019 period were investigated by the 
content analysis method. Complaint data were collected from the sikayetvar.com online complaint 
portal. A complaint taxonomy was used to ensure standardization of complaints. Microsoft Excel 
2010 office program was used for data analysis (frequency, percentage and, mean). Results: As a 
result of the study, it was found that the complaints were mostly made by female patients in 2018 
(27.6%). It was calculated that the complaints made about physiotherapists and physical therapy 
centers were viewed by the third parties on average 7.993 times in the related complaint portal. 
According to the complaints taxonomy, it was found that most complaints were made by the patients 
and their relatives in the clinical (34,5%) and management (34,5%) themes, corporate problems 
(24,1%) category and finance/billing (13,8%) sub-category. Conclusion: Complaints of patients 
related to physiotherapist are related to treatment, skills and professional competence, service/care 
quality and patient safety, while complaints from physical therapy center are related to 
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financial/billing, access/patient admission procedures, physical capacity and hygiene, lack of 
personnel and abuse of patient rights. In terms of patient satisfaction and loyalty, these complaints 
must be resolved quickly and effectively.  

Key Words: Physiotherapist; Rehabilitation; Online Complaint; Complaint Taxonomy. 

 

GİRİŞ 

Herhangi bir hizmet faaliyetinin doğal bir sonucu olan şikayetler, tüm beşeri çabaların kaçınılmaz bir 
özelliğidir (1). Genel anlamda dikkat ve yanıt gerektiren bir hoşnutsuzluk ifadesi olarak tanımlanan 
şikayet; işletme bakış açısından ise mevcut hizmet sunum süreçlerinin kalitesine dair önemli ip uçları 
veren değerli bir bilgi kaynağı şeklinde ifade edilmektedir (2).  

Bir dizi tüketici memnuniyetsizliği yanıtı olan şikayet davranışı, tatminsizlik duygusunun açık bir 
ifadesidir (3). Tüketicilerin memnuniyetsizlik karşısındaki bu tutumları kimi zaman kendisini; tüketici 
heyetine başvurma, arkadaşına ve/veya ailesine şikayetini dile getirme veya hizmet sunucusunu 
değiştirme şeklinde gösterebilmektedir (4). Nitekim Lovelock ve Wright da şikayeti, üçüncü bir kişi ya 
da birime nakledilen olumsuz hizmet deneyimi olarak tanımlamaktadırlar (5). Bu bakımdan 
şikayetlerin ele alnışı ve çözüme kavuşturulması hizmet sunucular için önemli konular arasındadır. 
Çünkü şikayetlerin müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilme 
potansiyelleri yüksektir (6). Buna paralel olarak Wofford ve ark. da, müşterilerden gelen her bir 
şikayetin bir lütuf/hediye olarak görülmesi gerektiğine atıfta bulunmaktadırlar (7). Oysaki günümüzde 
pek çok kurumun, yalnızca şikayet oranlarını aşağıya çekmekle uğraştığı ve dolayısıyla şikayeti 
oluşturan nedenlerin kökekine inemediği bilinmektedir (8). Dolayısıyla hizmet alıcıların görüş/öneri ve 
şikayetlerini ilgili birimlere kolayca iletebilmelerini sağlayacak örgütsel mekanizmaların tesis edilmesi, 
kurumların kendi eksiklerini görüp önlemler alması açısından son derece önemlidir. Çünkü hizmet 
alıcıların yaşadıkları olumsuz durumun ifadesi olan şikayet nedenlerini keşfetmek, işletmelerin 
mevcut durumunu öğrenip stratejik bir eylem planı geliştirebilmelerinde kritik bir role sahiptir. Bu 
durum, günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı sağlık işletmeleri için de geçerlidir. Sağlık bakım 
hizmetleri, artan talep potansiyeli dolayısıyla diğer hizmet sektörlerinden farklıdır. Bu talep; sağlık 
konularındaki bilginin artması ve halkın bilinçlendirilmesi, tıbbi bilgi ve teknolojideki gelişmeler, 
uzayan yaşam süreleri ve tüketicilerin daha yüksek hizmet standartları beklentisinden oluşan pek çok 
unsurun fonksiyonudur (9). Dolayısıyla sağlık hizmetlerine olan talep üzerinde etkileri olan tüm bu 
faktörlerin, nitelik ve nicelik açıdan şikayet yapısını etkileyeceği belirtilebilir. 

Müşteri şikayet davranışlarıyla ilgili çalışmalar son yirmi yılda, özellikle Batı ülkelerinde, tüketici 
davranışlarını inceleyen araştırmacıların büyük ilgisini çekmeye başlamıştır (10). Türkiye’de de konuya 
olan ilginin artmaya başladığı; fakat çalışma sayısının sınırlı kaldığı ifade edilebilir. Özellikle sağlık 
alanında, şikayet nedenleri ve çözüm yolları hakkında hizmet sunucular ve hizmet alıcılar 
perfpektifinden ele alınan az sayıda araştırmanın olması, bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Türkiye’de 
konunun fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri bağlamında ele alındığı başka bir çalışmaya 
erişilememiş olması, çalışmanın özgün değerine işaret etmesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla bu 
çalışmada hastalar ve hasta yakınları tarafından fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri hakkında 
yapılan elektronik şikayetlerin spesifik bir taksonomi kullanılarak sınıflandırılması amaçlanmıştır.   

YÖNTEM 

Kalitatif desendeki bu çalışmanın verileri doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Doküman 
incelemesi; araştırılması amaçlanan fenomenlere dair yazılı materyallerin (gazete, makale, web sitesi, 
portal…) analiz edilmesinde kullanılan bir nitel araştırma tekniğidir (11). Toplanan verilerin bir araya 
getirilerek taksonomik gruplara ayrılmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde 
esas amaç birbirine benzeyen verileri belirli temalar çerçevesinde bir araya getirerek, okuyucunun 
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anlayabileceği şekilde yorumlamaktır (12). Şikâyetlerin anlamlı bir yapıya kavuşturulması sağlamak ve 
yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Reader ve ark. tarafından geliştirilen şikâyet taksonomisi 
kullanılmıştır (13). Bu taksonomi şikâyetleri ana tema, kategoriler ve alt kategoriler olarak ele 
almaktadır. Ayrıca şikâyet taksonomisi dışında; sikayetvar.com (14) portalına şikâyet bildiriminde 
bulunan bireylerin cinsiyeti, kimlerden oluştuğu (hasta/hasta yakını), şikayet tarihleri ve şikayetlerin 
görüntülenme yılları da gruplandırılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen verilerin betimleyici 
(n, %, ortalama) analizleri Microsoft Excel 2010 ofis programıyla yapılmıştır. Çalışmanın planlanması 
ve verilerin toplanmasında Şekil 1’de yer verilen akış diyagramı takip edilmiştir. 

Şekil 1: Veri Toplama Akış Diyagramı 

 

 

 

Şikayet alt kategorisinin belirlenmesi 

Şikayet alt kategorisinin belirlenmesi 

Şikayet kategorisinin belirlenmesi 

Şikayet ana temasının belirlenmesi 

Şikayetlerin yazıldığı tarihlerin belirlenmesi 

Şikayetlerin görüntülenme sayılarının belirlenmesi 

Şikayetin kim tarafından yapıldığının belirlenmesi (hasta/yakını) 

Şikayette bulunan bireylerin cinsiyetinin belirlenmesi 

Fizyoterapi, fizyoterapist, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizik tedavi merkezi anahtar 
sözcükleri kullanılarak Sikayetvar.com üzerinden şikayetlerin taranması 
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Çalışma kapsamında sikayetvar.com portalında fizyoterapi, fizyoterapist, fizyoterapi ve 
rehabilitasyon, fizik tedavi merkezi anahtar sözcükleri kullanılarak şikayet arama süreci başlatılmıştır. 
Listelenen toplam 50 adet şikayetin 16.04.2013 ile 15.10.2019 tarihleri arasındaki yapıldığı 
görülmüştür. Şikayetlerden 8 tanesinin fizyoterapi uzman hekimlerine ait olduğu, 6’sının kendisini 
fizyoterapist diye tanıtarak medikal cihaz satan dolandırıcılarla ilgili olduğu, 7’sinin ise çözüme 
kavuşan şikayetlere ait teşekkür mesajları olduğu gerekçesiyle 29 adet şikayet mesajı analiz edilmiştir. 
Çalışmanın en önemli kısıtlılıklarını; verilerin sadece sikayetvar.com portalı üzerinden toplanması ve 
şikayet metinlerinin gerçeği olduğu gibi yansıttığının varsayılması oluşturmaktadır. Etik ilkeler gereği 
fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinin isimleri belirtilmemiştir.  

SONUÇLAR 

Şikayette bulunan bireylere ve şikayetlere ilişkin özellikerin yer aldığı Tablo 1 incelendiğide; 
şikayetçilerin %65’inin kadınlardan, %34,5’inin erkeklerden oluştuğu; şikayette bulunanların 
%79,3’ünün kendileri adına, %20,7’sinin ise yakınları adına bir şikayet paylaşımında bulunduğu 
görülmektedir. 2013 ve 2016  yıllarında 3’er, 2014 ve 2015 yıllarında 2’şer, 2017’de 7, 2018’de 8 ve 
2019 yılında ise 4 adet şikayet yazıldığı belirlenmiştitr. 29 adet şikayetin toplam görüntülenme sayısı 
231.810, ortalama görüntülenme sayısı 7.993 olarak hesaplanırken, en az görüntülenen şikayetin 584 
kez, en fazla görüntülenenin ise 33.401 kez okunduğu saptanmıştır. 

Tablo 1: Şikâyette Bulunan Bireylere ve Şikayetlere İlişkin Tanımlayıcılar. 

Şikâyette Bulunanın Cinsiyeti n % 

          Kadın 19 65,5 

          Erkek 10 34,5 

Toplam 29 100 

Şikâyette Bulunan  n % 

          Hastanın kendisi 23 79,3 

          Hastanın yakını 6 20,7 

Toplam 29 100 

Yıllar İtibariyle Şikâyet Sayıları n % 

          2013 3 10,3 

          2014 2 6,9 

          2015 2 6,9 

          2016 3 10,3 

          2017 7 24,1 

          2018 8 27,6 

          2019 4 13,8 

Toplam 29 100 

          Şikâyetlerin Görüntülenme Değerleri Kez 

          Toplam Görüntülenme Sayısı 231.810 
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          Ortalama Görüntülenme Sayısı 7.993 

          En Az Görüntülenme Sayısı 584 

          En Çok Görüntüleme Sayısı 33.401 

 

Şikayetlerin taksonomik dağılımını yansıtan Tablo 2 incelendiğinde ise; en fazla şikayet sıklığına ssahip 
olan ana temaların sırayla Klinik (%34,5), Yönetim (%34,5) ve İlişkiler (%31,0) olduğu görülmektedir. 
Şikayet kategorileri açısından dağılımların sırayla; Kurumsal Sorunlar (%24,1), Kalite (%17,2), Hasta 
Güvenliği (%17,2), İnsaniyet/İlgi (%13,8), Zamanlama ve Erişim (%10,3), Hasta Hakları (%10,3) ve 
İletişim (%6,9) şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Taksonomik Açıdan Şikâyetlerin Dağılımı (N: 29). 

Ana Tema Kategori 
Alt Kategori [n] Konu  n 

[n–%] [n–%] 

Klinik                       
[10-34,5]                            

Kalite                                                                     
[5-17,2]                              

Hizmet/Bakım kalitesi [2] Gerekli özenin gösterilmemesi 2 

Tedavi [3] Yetersiz/Yanlış tedavi 3 

Muayene    0 

Hastanın yönlendirilmesi    0 

Hasta 
Güvenliği                                                        
[5-17,2]    

Hasta güvenliği vakaları [2] Hastanın sakat kalması 2 

Beceri ve mesleki uygunluk [3] 
Kalifiye olmayan/yetkinsiz 
personel 

3 

Tanı hataları    0 

İlaç hataları    0 

Yönetim                   
[10-34,5]  

Kurumsal 
Sorunlar                                                   
[7-24,1] 

Çevre/Ortam [2] 
Hijyen 1 

Yetersiz fiziksel altyapı 1 

Finans ve faturalama [4] 

Fahiş fiyatlar 1 

Ücret iadesi sorunları 1 

Faturalama sorunları 1 

Ücret tutarsızlıkları 1 

Personel istihdamı ve diğer kaynaklar 
[1] 

Personel yetersizliği 1 

Bürokrasi/Kırtasiyecilik    0 

Hizmet sorunları   0 

Zamanlama 
ve Erişim                                                 
[3-10,3]                   

Erişim ve hasta kabul [3] Randevu sorunları 3 

Gecikmeler   0 

Sevkler   0 

Taburculuk   0 
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İlişkiler                         
[9-31,0]  

İletişim                                                                        
[2-6,9]                       

İletişim kusurları [1] Üslup sorunları 1 

Yanlış/Yetersiz bilgilendirme [1] 
Kasıtlı olarak yanlış 
yönlendirme 

1 

Hasta-personel diyalogu   0 

İnsaniyet/İl
gi                                                             
[4-13,8]             

Saygı, haysiyet ve önemsenme [3] 
İlgisizlik 2 

Kaba davranma 1 

Personel davranışları [1] Personelin kötü muamelesi 1 

Hasta 
Hakları                                                           
[3-10,3]   

Suistimal/istismar [3] 

Hasta haklarının kötüye 
kullanımı 

1 

Hastaların ekonomik istismarı 2 

Mahremiyet    0 

Aydınlatılmış onam    0 

Ayrımcılık   0 

 

Kalite kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının Tedavi (n:3) ile 
ilgili olduğu saptanmıştır. Tedavi alt kategorisinden en fazla muzdarip olunan konunun Yetersiz Tedavi 
(n: 3) olduğu görülmüştür. İlgili konu başlığı altındaki şikayet örneği şöyledir: “……..tedavi sırasında 
M**** isimli fizyoterapist ameliyatlı kolumu aşırı zorladı uyardığımda ise ablacım rahat ol benim 
eğitimim var dedi fakat aynı akşam başlayan dayanılmaz ağrılarım sebebiyle doktoruma kontrole 
gittiğimde MR sonuçlarını kontrol ederek ameliyatlı omzumun tekrar yırtılmış olduğunu söyledi”. 

Hasta Güvenliği kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının Beceri 
ve Mesleki Uygunluk (n: 3) ile ilgili olduğu saptanmıştır. Beceri ve Mesleki Uygunluk alt 
kategorisinden en fazla muzdarip olunan konunun Kalifiye Olmayan/Yetkinsiz Personel (n: 3) olduğu 
görülmüştür. İlgili konu başlığı altındaki şikayet örneği şöyledir: “……..bu uygulamaları yapanlarda 
fizyoterapist değil maalesef. Sertifikası olan bayanı da orada görmedim maalesef”. 

Kurumsal Sorunlar kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının 
Finans ve Faturalama (n: 4) ile ilgili olduğu saptanmıştır. Finans ve Faturalama alt kategorisinden en 
fazla muzdarip olunan konuların Fahiş Fiyatlar (1), Ücret İadesi Sorunları (1), Faturalama Sorunları (1) 
ve Ücret Tutarsızlıkları (1) olduğu görülmüştür. İlgili konu başlığı altındaki şikayet örneği şöyledir: “….. 
****  Hastanesi'nde aldığım 10 seanslık fizyoterapi paketini iptal ettirmeme rağmen ücret iadesi hala 
gerçekleşmedi ve geri dönüşte alamıyorum”.  Bir diğer örnek ise şu şekildedir. “……….aldığınız 
hizmette sürekli sorun çıkarıp ve bunun illaki sebebi para oluyor. Mecburi diyerek bir çok şeyi 
dayatıyorlar”. 

Zamanlama ve Erişim kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının 
Erişim ve Hasta Kabul  (n: 3) ile ilgili olduğu saptanmıştır. Erişim ve Hasta Kabul alt kategorisinden en 
fazla muzdarip olunan konunun Randevu Sorunları (n: 1) olduğu görülmüştür. İlgili konu başlığı 
altındaki şikayet örneği şöyledir: “….. çok komik, bir sağlık işlemi için en az 3 ay beklemek ne demek”. 

İletişim kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının İletişim 
Kusurları  (n: 1) ile Yanlış/Yetersiz Bilgilendirme (n: 1) olduğu saptanmıştır. İletişim Kusurları alt 
kategorisinden en fazla muzdarip olunan konunun Üslup Sorunları (n: 1) olduğu görülmüştür. İlgili 
konu başlığı altındaki şikayet örneği şöyledir: “…. bileğiniz daha ilerlemez artık gidin benzeri cümleler 
duydum”. Yanlış/Yetersiz Bilgilendirme alt kategorisinden en fazla muzdarip olunan konunun Kasıtlı 
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Olarak Yanlış Yönlendirme (n: 1) olduğu görülmüştür. İlgili konu başlığı altındaki şikayet örneği 
şöyledir: “…. bir buçuk yıldır donuk omuz hastasıyım. Daha önce hizmet aldığı merkezin egzersiz 
yaptırmaması üzerine ****Tıp Merkezi Fizik Tedavi bölümüne başvurdum ve tüm egzersizlerin eksiksiz 
yapılacağı söylendi. Pazartesi gittik siz kendiniz çalışacaksınız ben çok yoğunum dedi fizyoterapist ve 
diğer günler de böyle geçip gitti,  6 seansım hiç egzersiz yapılmadan yandı. En başta dürüstçe 
söylenmesi gerekiyordu. Yalan söyleyerek, insanları kandırarak oraya çekmek mesleki olarak hiç etik 
davranışlar değil. 

İnsaniyet/İlgi kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının Saygı, 
Haysiyet ve Önemsenme olduğu saptanmıştır. Saygı, Haysiyet ve Önemsenme  (n: 3) alt 
kategorisinden en fazla muzdarip olunan konunun İlgisizlik  (n: 2) olduğu görülmüştür. İlgili konu 
başlığı altındaki şikayet örneği şöyledir:…. Doktorum o kadar iyi olmasına karşın fizyoterapistim ise bir 
o kadar kötü karşısındakini insan yerine koymayan biri. 

Hasta Hakları kategorisinde yer alan alt kriterler ele alındığında, en yüksek şikayet sayısının 
Suistimal/İstismar olduğu saptanmıştır. Suistimal/İstismar  (n: 3) alt kategorisinden en fazla muzdarip 
olunan konunun Hastaların Ekonomik İstismarı  (n: 2) olduğu görülmüştür. İlgili konu başlığı altındaki 
şikayet örneği şöyledir:…. Babamın ayağını kaybettiğinden dolayı gittiğimiz protez firmasında çalışan 
fizyoterapist ö** a*** isimli arkadaş bizden garanti süresi bitti diye tam 950 Euro para talebinde 
bulunmuştur. Garanti süresi içinde hiçbir işlem yapmamıştır. Yani ticari kazanç sağlamak için engelli 
insanları kandırmış bulunmaktadır. Garanti süresi içinde hiçbir mağduriyetimizi gidermemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye genelindeki fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri hakkında hasta ve yakınları tarafından 
sikayetvar.com portalına yazılıp yayınlanan şikayetlerin incelenerek, sorunların nedenlerini ortaya 
çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; şikayet başvurularının büyük bir çoğunlukla kadın 
hastalar tarafından ve 2018 yılı içerisinde yapıldığı saptanmıştır. Bu bağlamda kadın hastaların hakları 
konusunda daha bilinçli, hassas ve takipçi oldukları ifade edilebilir. Önal ve Civaner, Öğüt ve ark., ile 
Saruç’un çalışmalarında da benzer şekilde en fazla şikayetin kadınlar tarafından (15, 16, 17); 
Durduran ve ark., ile Kıskaç ve Katran tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise en fazla şikayet 
başvurusunun hastaların kendisi tarafından yapıldığı rapor edilmektedir (18, 19). Bir diğer taraftan 
hasta ve/veya hasta yakınları tarafından çevrimiçi yazılan ve editör denetiminden geçtikten sonra 
yayınlanan şikayet mesajlarının portalı ziyaret eden bireyler tarafından ortalama yaklaşık olarak 8.000 
kez görüntülendiği/okunduğu hesaplanmıştır. Bir diğer ifadeyle ilgili fizyoterapist ve/veya fizik tedavi 
merkezi hakkında yazılmış olan şikayetler 8.000 kişi tarafından görülmüştür. Bu durumun potansiyel 
müşteri konumundaki sağlık hizmet alıcılarının, ilgili fizik tedavi merkezini tercih listesine ekleme 
konusundaki kararları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağını belirtmek olasıdır. Bu bağlamda 
hakkında olumsuz görüşlere ve deneyimlere yer verilen fizik tedavi merkezlerinin, ilgili sorunları bir 
fırsat olarak görmeleri ve süregelen noksanlarını hasta ve yakınlarını mutlu edecek şekilde hızlıca 
gidermeleri oldukça önemlidir.  

Çalışma sonucunda, kullanılan şikayet taksonomisine göre Klinik, Yönetim ve İlişkiler ana temalarını 
ilgilendiren sorunların birbirlerine yakın ağırlıklara sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın 
sonuçlarından farklı olarak Van Den Berg ve ark.’nın çalışmasında bu sıralamanın Klinik, İlişkiler ve 
Yönetim (20); Bouwman ve ark.’nın çalışmasında Klinik, Yönetim ve İlişkiler (21); Karaağaç ve ark. ile 
Reader ve ark’nın çalışmalarında ise Yönetim, Klinik, İlişkiler şeklinde olduğu görülmüştür (22, 13). Bu 
bakımdan Türkiye’deki fizik tedavi merkezlerinin, ana tema sorunlarının her birine ilişkin şikayetlere 
eşit düzeyde önem atfetmesi ve çözüm yolları araması önerilebilir. 

Şikayet taksonomisinden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, hasta ve yakınları sıklıkla; 
fizyoterapistlerin eksik/hatalı tedavi uygulamalarından, beceri ve mesleki uygunluklarından, 
saygısız/ilgisiz ve önemsemez tutumlarından, hasta güvenliği konusuna düşük öncelik vermelerinden, 
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sundukları hizmet/bakım kalitelerinin düşüklüğünden ve uygunsuz üslup kaynaklı iletişim 
kusurlarından muzdarip olmakta ve şikayet etmektedirler. Fizik tedavi merkezleriyle ilgili olarak hasta 
ve yakınları tarafından en fazla sıklıkla şikayette bulunulan konuların sırayla; merkezlerin finans ve 
faturalama sorunları, hasta haklarını kötüye kullanması/suistimal etmesi, erişim ve hasta kabul 
politikaları, düşük hijyen ve fiziksel altyapı durumları ile fizyoterapist azlığı/yetersizliği  olduğu ortaya 
konulmuştur. 

Özellikle fizik tedavi merkezleri tarafından, tespit edilen bu sorunların çözümüne yönelik stratejik 
eylem planlarının devreye sokulması temel bir zorunluluktur. Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
merkezlerinin, hastaları müşteri olarak gören anlayışı terk ederek, hasta haklarına riayet eden bir 
yönetim anlayışını benimsemeleri faydalı olabilir. Ayrıca merkezlerin hijyen ve fiziksel alt yapı 
sorunları ile fizyoterapist kıtlığı acil ve etkili biçimde ortadan kaldırılmalıdır. Başta fizyoterapistler 
olmak üzere diğer insan kaynağının istihdam sürecinde fizyoterapi merkezi yöneticilerinin; hizmet 
kalitesini önemseyen, insan ilişkilerinde başarılı, hasta ve yakınları ile iletişimi güçlü, mesleki ve etik 
açıdan yetkin işgörenleri seçmeleri oldukça kritiktir. Sağlık hizmeti kullanıcılarının mevcut şikayetlerini 
elektronik ortamda paylaşmadan önce, şikayetlerin ilk olarak kurum içerisine yapılmasını sağlayarak 
ve hasta ve yakınlarının şikayette bulunma süreçlerini kolaylaştıracak birtakım önlemler alınabilir. Bu 
bağlamda fizik tedavi merkezleri halkla ilişkiler birimlerini güçlendirmeli, tüm stratejik noktalara 
şikayet kutuları yerleştirmeli ve hiçbir şikayeti cevapsız bırakmamalıdır. Hasta ve yakınlarının 
şikayetlerine kulak tıkayan rehabilitasyon merkezlerinin, hasta tatmini ve devamında hasta sadakati 
oranlarının olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurılmalıdır. 
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Özet 

13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdürmüş olan Klasik Türk şiiri, bu 
uzun sürecin neticesi olarak beslendiği kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Din, tarih, kıssalar, 
mucizeler, efsane ve menkıbeler, sosyal ve kültürel hayat, masal, destan, fantastik ve mitolojik 
unsurlar, mucizeler, dinî ilimler, Kur’an-ı Kerim vb. çeşitli kaynaklar Klasik Türk şiirinin 
zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bu kaynakların oluşumunda etkin olmuş varlık insandır. 
Dolayısıyla Klasik Türk şiirinin en önemli kaynaklarından biri de insanla ilgili görünüşlerdir. Klasik Türk 
şiirinde yer alan insanla ilgili görünüşler tipler ve kişilikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tipler, 
gerçek hayatta var olan kişilerin idealleştirilmiş yönleriyle kurgulanmış sembolleridir. Kişilikler ise, 
gerçek hayatta var olmuş, belli bir tarihte belli bir coğrafyada yaşamış kişilerdir. Tipler kendi içinde 
tahayyülî/tasavvurî ve sembolik tipler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Çalışmamızda 
değinecek olduğumuz aşk kahramanları, Klasik Türk şiirinde karşımıza çoğunlukla âşık ve sevgili tipleri 
olarak çıkması münasebetiyle, tahayyülî/tasavvurî tipler başlığının altında değerlendirilmektedir. 
Kişilikler de kendi içinde dinî, tarihî/efsanevî, edebî, sanatkâr, mutasavvıf ve bilgin kişilikler olarak 
gruplara ayrılmaktadır. Bu çalışmada 18. yüzyıl şairlerinden Sünbülzâde Vehbî’nin divanında adı geçen 
aşk kahramanları, tahayyülî/tasavvurî tipler bahsinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın 
metoduna bakılacak olursa öncelikle tiplerin geçtiği beyitler tespit edilecektir. Beyitlerde yer alan 
tipler hakkında genel bilgiler verildikten sonra beyitlerde hangi anlamlarda, ne şekilde ele alındığı 
aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca şayet varsa başka hangi tipler ile bir arada anıldıkları da tespit 
edilmesi hedeflenen konular arasındadır. Sonuç itibariyle yapılacak olan çalışmanın, Sünbülzâde 
Vehbî divanı örneği üzerinden Klasik Türk şiirinde tipler ve kişilikler bahsine bir nebze olsun katkı 
sağlaması hedeflenmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Klasik Türk şiiri, Sünbülzâde Vehbî, tipler, aşk kahramanları 

The Place Of Love Heroes In Classical Turkish Poetry: The Example Of Sunbulzade Vehbi Divan 

 

Abstract  

Classical Turkish poetry, which survived from the end of the 13th century to the second half of the 
19th century, is rich in terms of the resources it feeds as a result of this long process. Religion, 
history, stories, miracles, legends and legends, social and cultural life, fairy tales, epics, fantastic and 
mythological elements, miracles, religious sciences, Quran etc. various sources contribute to the 
enrichment of Classical Turkish poetry. Human beings have been active in the formation of all these 
resources. Therefore, one of the most important sources of Classical Turkish poetry is human 
appearances. The human appearances in classical Turkish poetry are divided into types and 
personalities. Types are symbols that are constructed in idealized aspects of people who exist in real 
life. Personalities, on the other hand, have existed in real life and have lived in a certain geography at 
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a certain date. The types are divided into two main groups: imagination / imagination and symbolic 
types. In our study, the love heroes that we will mention are evaluated under the title of 
imaginary/imaginary types, on the occasion of their appearance as lovers and lovers in Classical 
Turkish poetry. Personalities are divided into groups as religious, historical / legendary, literary, 
artistic, sufi and scholar personalities. 18 in this study love heroes mentioned in the divan of 
Sunbulzade Vehbi, one of the poets of the century, will be evaluated in the mention of 
imaginary/imaginary types. If we look at the method of the study, firstly the couplets in which the 
mythical types are passed will be determined. After giving general information about the types in 
couplets, it will be tried to clarify in what meaning and how the couplets are handled. In addition, if 
there are any other types with which they are mentioned together are among the topics to be 
determined. As a result, it is aimed that this study will contribute a little bit to the mention of types 
and personalities in Classical Turkish poetry through the example of Sunbulzade Vehbi Divan.  
Keywords: Classical Turkish poetry, Sunbulzade Vehbi, types, love heroes 

 

Giriş 

Klasik Türk şiiri bünyesinde barındırdığı konular bakımından fazlasıyla çeşitlidir. Destan, fantastik ve 
mitolojik unsurlar, dinî ilimler, Kur’ân-ı Kerîm âyetleri ve hadîs-i şerîfler, kıssalar, mucizeler, tarih, 
tabiat, zihniyet, sosyal ve kültürel hayat, masal, çağın ilimleri, dil vb. Klasik Türk şiirinin temelini 
oluşturan kaynaklar arasında yer almaktadır.  Dolayısıyla sosyal bir varlık olması yönüyle insana ve 
onun hayatla olan etkileşimine dair her şey Klasik Türk şiirinin bünyesinde yer edinmiştir. Öyleyse bu 
noktada denilebilir ki, Klasik Türk şiirinin en önemli kaynaklardan biri de insanla ilgili görünüşlerdir. 

1. Klasik Türk Şiirinde İnsan 

Edebî metinlerin ana kaynaklarından biri olarak insan, Klasik Türk şiirinde karşımıza gerçek hayatta 
var olan insanın idealleştirilmiş kopyası olarak çıkmaktadır. Klasik edebiyat şairi dünya algısını, 
görüşünü ve hayal dünyasını dile getirdiği şiirlerinde insan unsurunu, okuyucuya iletmek istediği 
mesajlar yoluyla adeta idealleştirerek kullanmıştır. Şairin metin içinde insanı kurgulayarak sunduğu bu 
şekiller tip ve kişilik/şahsiyet adını almıştır. 

1.1. Tip 

Klasik Türk şiirinde tip, gerçek hayatta var olan insanların idealleştirilmiş sembolleri olarak yer 
almaktadır. İnsanın şiirlerde yer alış biçimleri, gerçek hayatta yaşamış kişilerin idealleştirilmiş 
yönleriyle kurgulanmaktadır. Şiirlerde bu şekilde idealleştirilerek var olan insan unsuru, yaşayan 
insanın kendisi olarak değil, belli özelliklerle kurgulanmış semboller olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Klasik Türk şiiri metinlerinde yer alan bir tipin oluşması uzun zaman gerektirmektedir. Zaman 
ilerledikçe toplumun temel değerlerini, geleneğini, kültürünü tip, kurgulanmış birer sembol olarak 
şiirlerde temsil eder hâle gelmektedir.  

Klasik Türk şiirinde tipler iki şekilde gruplandırılmaktadır: 

a) Tahayyülî / Tasavvurî Tipler (Hikâye, Destan, Masal Kahramanları, Karakterler) 

b) Temsilî / Sembolik Tipler (Akkuş, 2007: 396) 

1.2. Kişilik / Şahsiyet 

Klasik Türk şiirinde kişilik veya şahsiyet, gerçek hayatta var olmuş, belli bir tarihte belli bir coğrafyada 
yaşamış kişilerdir. Şiirlerde kişilik olarak adlandırdığımız bu kişilerin nerede ne zaman dünyaya 
geldikleri, hayatlarını nerede geçirdikleri, tarihte hangi olaylarla beraber yer edindikleri ve hangi 
özellikleriyle tanınır oldukları kaynaklarla sabittir. Kişilikler, Klasik Türk şiirinde karşımıza gerçek 
hayatlarındaki görüntüsüyle ve yönleriyle çıkmaktadırlar. Onlar tipler gibi birer idealleştirilmiş sembol 
değil, gerçek şahsiyetleriyle ve varlıklarıyla şiirlerde yaşamaktadırlar.  
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Klasik Türk şiirinde kişilikler şu şekilde gruplandırılmaktadır:  

a) Dinî Kişilikler 

b) Tarihî-Efsânevî (Destânî-Mitolojik) Kişilikler 

c) Edebî Kişilikler 

d) Sanatkâr Kişilikler 

e) Mutasavvıf Kişilikler 

f) Bilgin Kişilikler (Akkuş, 2007: 396) 

Genel olarak edebi metinlerde insan görünüşlerinin en dikkate değer gruplarından biri, 
tahayyülî/tasavvurî tiplerdir. Dilden dile dolaşan maceralarıyla uzun yıllar boyunca anılan aşk 
kahramanları, Klasik Türk şiirinde şairler tarafından şiirlerde sıkça anılmış ve divan şiirinin vazgeçilmez 
birer teşbih ve telmih unsuru hâlinde yerlerini almışlardır.   

Bu çalışmada 18. yüzyıl şairlerinden Sünbülzâde Vehbî’nin divanında adı geçen tahayyülî/tasavvurî  
tiplerden olan aşk kahramanları  değerlendirilmeye çalışılacaktır. Tespit edilen aşk kahramanları 
Ferhâd, Şîrîn, Leylâ, Mecnûn, Vâmık, Azrâ, Yûsûf ve Zeliha’dır. Çalışmamızda divan şiirinde aşk 
kahramanlarının yerine değindikten sonra, Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda tespit edilen örnek beyitler 
vasıtasıyla yukarıda sayılan aşk kahramanlarının şiirlerde hangi amaçlarla ele alındığına şimdi bir göz 
atalım. 

2. Divan Şiirinde Efsanevî Aşk Kahramanlarının Yeri 

Öncelikle burada belirlenilen isimlerin her biri bilindiği üzere ünlü aşk kahramanlarıdır. Klasik Türk 
şiirinde âşığın kendisine örnek olarak seçtiği ünlü âşıklar vardır. Bu âşıkların hemen hemen hepsi 
divan şairlerinin İran şairleriyle etkileşimi vasıtasıyla şiirimize  girmiştir. Dillere destan olmuş 
maceralarıyla nesiller boyunca hikâyeleri anlatılmış olan bu şahısların maceraları, diğer şairlerde 
olduğu gibi Sünbülzâde Vehbî tarafından da işlenerek birer telmih ve teşbih unsuru olarak şiirlerde 
yerini almıştır. Diğer şairlerde olduğu gibi Vehbî de bu şahısları şiirlerinde aşkın, âşığın ve aşk 
macerasının birer sembolü olarak kullanmıştır.  

Genel olarak aşk kahramanları şiirlerde aşkları ve bu aşk vesilesiyle çektikleri belalar münasebetiyle 
şairlerce övülmüşlerdir. Bazen şairler kendisini bahsettiği âşığın yanında ikinci âşık olarak zikretmiş 
veya zamanın âşıklarının kendileri olduklarını ifade etmişlerdir.  

Bundan başka değinilecek bir diğer husus bu ünlü âşıkların divan şiirinde asıl kullanımlarının küçültme 
veya hafife alma suretiyle olduğudur. Şairler çoğu defa kendi aşkının yanında bu ünlü aşk 
kahramanlarının aşkının oyuncak olduğunu, hatta kendi aşkının duyulması ve bilinmesi hâlinde bu 
ünlü âşıkların utanacaklarını söyleyip, büyük aşkları kendi aşkıyla kıyaslayarak kendisininkinin çok 
daha üstün olduğunu söylemiştir.  

Divan şairleri zaman zaman da bu ünlü âşıklara ve onların aşklarına işaret ederek asıl olanın bu âşık ve 
onların aşklarının rivayetleri değil, aksine bunların birer rumuz olup asıl maksadın sevgilinin aşkına 
layık olmadan ibaret olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla bu durumda ünlü âşıklar birer vasıta, asıl 
olan ise devrin âşığının aşk macerasının temsil yoluyla anlatılmasıdır.  

Bahsi geçen bu ünlü âşıklar divan şiirinde aslında başlarından geçen maceraları ve efsanelere karışmış 
ünlü hikâyeleriyle âşıkların birer sembolü ve aşk hâlinin kendileriyle anlatılabileceği birer timsallerdir.  
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3. Ferhâd-Şîrîn 

Her ikisi de Hüsrev ile Şirin hikayesinin baş kahramanlarıdır. Bu hikâye İran ve Türk şairleri tarafından 
defalarca işlenmiş ve birçok şairin mesnevisine konu olmuştur. Türk halk şairleri de bu hikâyeyi 
şiirlerinde sıkça işlemişler ve konusunun Anadolu’da Amasya’da geçtiği varsayılan uzun halk hikâyeleri 
yazmışlardır. İran şahı Nuşirevan’ın torunu Hüsrev’in, Ermen Şahı’nın kızı Şirin’e olan aşkının konu 
edildiği bu hikâye öncelikle Şehnâme’de Hüsrev-i Perviz konusunda geçmektedir. Daha sonraları bu 
hikâyeyi mesnevî şeklinde önce Senaî işlemiş, ardından kendinden sonra yazılanlara örnek teşkil 
edecek şekilde en mükemmel şekilde Genceli Nizamî kaleme almıştır. (Tökel, 2000: 433) 

Genel hatlarıyla Ferhâd ile Şîrîn hikâyesinin konusuna bakılacak olunursa; dünyaya erkek çocuk 
getirmeden vefat eden Ermen hükümdarının yerine onun ölümünün ardından kız kardeşi geçer. Bu 
kız kardeşin adı Mehin Bânû’dur. Mehin Bânû’nun kız kardeşinin adı ise Şîrîn’dir. Mehin Bânû kız 
kardeşi Şîrîn için bir köşk yaptırır. Bihzâd adındaki çok yetenekli bir ressam, bu köşkün duvarların 
çizdiği güzel resimlerle süslemektedir. Bihzâd adlı bu sanatkârın bir de Ferhâd isimli bir oğlu vardır. 
Ferhâd bu köşkü süslemek için babasıyla beraber çalışırken Mehin Bânû Ferhâd’a âşık olur. Aslında bu 
köşke çalışmak için gidip gelirken Ferhâd da Şîrîn’e âşık olmuştur. Zaman ilerledikçe Ferhâd ve Şîrîn 
birbirlerine duygularını açarlar. Arada bir gizlice buluşmaya başlarlar. Yine buluştukları günlerden 
birinde Şîrîn Ferhâd’ın aşkını kendisine ispat etmesini ister. Şîrîn Ferhâd’dan şehrin uzağında bulunan 
bir pınarın köşke bağlanmasını ister. Şîrîn’in Ferhâd’dan bu isteği o kadar kolay başarılabilir bir durum 
değildir. Bahsettiği pınar ile köşkün bulunduğu muhit arasında Bîsütûn dağı yer almaktadır. Bazı 
rivayetlerde ise pınar yerini bir mandıraya bırakır. Bunun üzerine Şîrîn mandıradan köşke taze süt 
akıtılmasını ister. Ferhâd ise Şîrîn’e daha yakın olabilmek için saray bekçiliğine tayin edilmek şartıyla 
bu görevi kabul eder. Ferhâd aynı zamanda mimar ve mühendistir. Ferhâd Bîsütûn dağını büyük 
külüngüyle delmeye başlar. Bu esnada Mehin Bânû Ferhâd’ın Şîrîn’e olan aşkını öğrenir. Bu aşka engel 
olabilmek adına Ferhâd’ı hapse attırır. Mehin Bânû daha sonra gördüğü bir rüyadan çok etkilenerek 
Ferhâd’ın serbest kalmasını sağlar. Ferhâd yaşadığı bu olaylardan sonra sevgilisine kavuşamayacağı 
karamsarlığına kapılır. Bu hâl içerisinde kendisine dağda bir mağara açar ve oraya Şîrîn’in resimlerini 
çizer. Ferhâd uzun bir müddet boyunca artık bu mağarada yalnız yaşamaya başlar. Tüm bu olaylar 
yaşanırken Hüsrev’in babası olan Hürmüz ise, Şîrîn’i Ferhâd’a alabilmek için Mehin Bânû ile savaşır. 
Hürmüz’ün oğlu Hüsrev ise Şîrîn’e âşık olur. Ama aşkına karşılık bulamayan Hüsrev derdinden 
hastalanıp yataklara düşer. Sevdiğine kavuşamamanın verdiği acı üzerine Hüsrev vefat eder. Dağda 
bir mağara içinde yaşayan Ferhâd ise bir zaman sonra tekrar dağı delmeye karar verir. Verdiği zorlu 
mücadelelerin ardından artık tam dağı deleceği sırada Hüsrev’in dadısı Ferhâd’ın yanına gelerek ona 
yalan söyler. Ferhâd’a dağı delmekle boş yere uğraştığını çünkü Şîrîn’in artık öldüğünü söyler. Ferhâd 
ise bu haberin yarattığı acıya dayanamaz. O esnada elinde bulunan kocaman külüngü kendi başına 
indirir ve orada canını verir. Şîrîn ise bu acı haberi aldığında ağlayarak sevgilisinin ölüsünün başına 
koşar. O da o esnada belinden çıkardığı hançeri kendisine saplayarak canına kıyar. Bu esnada tüm bu 
olaylara sebep olan Hüsrev’in dadısı ise dağdan inerken karşılaştığı bir aslan tarafından parçalanarak 
can verir.  

Klasik Türk şiirinde ise “şîrîn” kelimesinin tatlılıkla alakalı olan anlamlarından ilişki kurularak, Şîrîn’in 
“dehân (ağız)” kelimesi ile kullanımı sık rastlanan bir durumdur. Âşık konumunda olan şaire göre 
sevgilisinin şîrîn-dehen olması, onu sevilir kılan temel özelliklerdendir. Bu kahramanların şiirlerde 
başka bir anılış biçimi de, isimlerinin tevriye oluşturularak anılmasıdır. Hüsrev, “padişah, hükümdar” 
anlamlarıyla sevgiliyi ve kudreti simgelerken, Şîrîn “tatlı” anlamıyla sevgilinin dudağını, sözünü, ağzını, 
bazen de âşığın canını simgelemektedir. Hüsrev’in Şîrîn’ kavuşması, Hüsrev ve Ferhâd arasında 
yaşanan rekabet durumu, Ferhâd’ın acılar çekerek ölmesi, Ferhâd’ın Mecnûn gibi gerçek bir âşığı 
temsil etmesi şiirlerde en çok rastlanan anılış biçimleri arasındadır. (Pala, 2007: 152) 
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Divan şiirinde Ferhad, muradına erişemeyen, aşk yolunda pek çok çile ve ızdırapları göze almış, bu 
uğurda her zorluğa göğüs germiş ve nihayetinde aşkı yüzünden canından olan çilekeş âşık tipinin 
sembolüdür. Sünbülzâde Vehbî divanında da bu yönüyle yer aldığı beyit aşağıdaki gibidir. 

 Bir âfet-i şîrîn-deheniñ şevkine Vehbî 

 Oldum yine kûh-ı gama Ferhâd-ı mahabbet 

G. 24 / 5 

 

Divan şiirinde Ferhad pek çok kez Mecnun ile karşılaştırılır veya Mecnun ile bir arada kullanılır. 
İncelenen divanda bu duruma örnek olarak rastlanan beyit aşağıda yer almaktadır. 

Sâhib-i himmet-i merdâneye zen-dostlarıñ 

Hisse yok kıssa-i Mecnûn ile Ferhâd'ından 

G. 19 / 5 

Divan şiirinde Ferhad Şirin’e olan aşkı, Hüsrev’in bu aşkı engellemek için sürekli engeller çıkarması, 
elinde küngüyle Bî-sütûn dağını delmeye gitmesi, bu dağda taşlar üstüne Şîrîn’in suretini kazıması, 
yine bu dağda feci bir suretle ölümü tercih etmesi vb. hadiseleriyle birlikte anılır. Sünbülzâde Vehbî 
de divanında bu duruma aşağıdaki beyit aracılığıyla yer vermiştir. 

Zene mâ’il olanı taşa tutarmış rindân    

Bî-sütûn'da görülen sûret-i Ferhâd gibi  

G. 245 / 4 

Divan şiirinde âşığın çektiği ızdıraplar yanında Ferhad’ınki ancak bir eğlence ve oyun sayılır. Şirin de 
Leylâ gibi, kendisine ulaşılmak için her cefa ve mihnetin göze alındığı sevgili tipinin örneklerindendir. 
Divanda bu durumları örnekleyen beyitler aşağıdaki gibidir.  

 Telh olur sohbet-i Şîrîn ile Ferhâd'a dahi 

Ba’d-ez-întâzevü ter olsa da helvâ-yısühan 

K. 51 / 52 

Ne sengîn dil deyü Şîrîn'eta’ne etmese kühsâr 

Hemân etmezdi belki tîşe-i Ferhâd'dan feryâd 

G. 43 / 4 

4. Leylâ-Mecnûn 

Leylâ ile Mecnûn mesnevisinin kahramanlarıdır. Mecnûn’un asıl adının Kays olduğu rivayet edilmiştir. 
Bu kişinin gerçekte yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa ne zaman ve nerede yaşadığı hep tartışılan 
konuların başında gelmiştir. Bir çok kaynağın bir efsane olarak nitelendirdiği Leyla ile Mecnun’un 
hikâyesi asırlardır dilden dile dolaşmış, bir çok şairin mesnevîsinin konusu veya yazdığı bir şiirin ya 
mazmunu ya telmihi olmuştur.  Klasik Türk şiirinde ise en fazla işlenen konuların başında gelmiştir.  

Hikâyenin özetine değinilecek olunursa, Arabistan’da Benî Âmir kabilesinin ünlü şeflerinden birinin 
çocuğu olmamaktadır. Bu kişi çocuğunun olması için Allah’a bol bol dua eder ve yalvarır. Nihayet 
duaları kabul olur ve Allah bu kişiye bir erkek evlat bağışlar. Bu çocuğa Kays adı verilir. Büyüyüp okul 
çağına geldiğinde okul arkadaşlarından biri olan Leylâ’ya Kays âşık olur. Leylâ da buna kayıtsız kalmaz 
ve o da Kays’a gönlünü kaptırır. Öncelikle herkesten gizlenerek yaşanan bu aşk, daha fazla gizlenemez 
hâle gelir ve gün yüzüne çıkar. Bunun üzerine halkın dedikoduları ayrılmalarına neden olur. 
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Sevgilisinden ayrı kalan Kays, sabrını ve her şeyi yitirerek çöllere düşer. Kays’ın babası oğlunun 
düştüğü bu hâle dayanamaz. Kabilenin ileri gelenlerini de yanına alarak Leylâ’nın babasına kız 
istemeye gider. Fakat Leylâ’nın babası Kays’ın artık delirdiğini öne sürerek, kızını bir deli damada 
vermek istemediğini dile getirerek Kays’ın babasını geri çevirir. Bu olayın da üstüne Mecnun iyice 
ümitsizlik kuyusuna düşer. Bu sevdadan iyice ümidini kese Mecnûn’un aşkı ve şaşkınlığı, delirmişliği 
gittikçe daha da artar. İnsanlar ona bu hastalıktan kurtulması için Mekke’ye gitmesini ve orada Allah’a 
bu durumdan kurtulması için dua etmesini tavsiye ederler. Fakat o tam tersini yaparak Allah’tan 
aşkını daha da arttırmasını diler. Mecnûn’un babası ise bu hastalığa bir deva bulamayacağını 
anlayınca en sonunda artık onu kendi hâline bırakır. (Yıldırım, 2008: 487) 

Bilindiği üzere divan şiirinde Mecnun, âşığın sembolüyken Leyla ise sevgiliyi temsil etmektedir. Divan 
şiirinde âşık sembolü olarak en çok Mecnun’un adı geçer. Şairler Mecnun ve onun başından geçen 
olayları ele alarak sayısız çoklukta mazmun oluşturmuşlardır. Leylî (karanlık, gece) ve Mecnûn (deli, 
çılgın) kelimelerini kullanarak söz sanatları yapmışlar, sevgilinin saçını ve âşıklığı mazmun hâline 
dönüştürmüşlerdir. Tevriye, telmih ve tenasüp gibi söz sanatlarıyla şiirlerinde sık sık Leylâ ve 
Mecnûn’dan bahsetmişlerdir.  

Sünbülzâde Vehbî divanında Leyla ve Mecnun’a toplam 10 beyitte rastlanmaktadır. Burada benzer 
konularda olan beyitlerin en güzel örneklerine değinilecektir.  

Leyla ve Mecnun, divan şiirinde en çok kullanılan sevgili ve âşık sembolleri olarak geçmektedir. 
Aşağıda değineceğimiz beyitlerin her birinde âşık ve sevgili sembolleri olarak kullanılmışlardır.  

Perîşân perçem-i cânân içün mecnûn olup ‘uşşâk    

Tag ıtmış ‘aklını gûyâ ser-i gîsû-yı Leylâ'da 

K. 4 / 12 

Yazanlar sûret-i Leylâ'yı eyvân-ı mahabbetde    

Beni bir sûret-i dîvârda Mecnûn yazmışlar 

G. 84 / 3 

Saña Mecnûn demesinler ‘ukalâ-yı devrân    

Olma Leylî ise de hüsn-i zenâna mâ’il 

G. 172 / 5 

Divan şiirinde Mecnûn’un Leyla ile olan mektep arkadaşlığı, ona âşık olması, çöllere düşmesi, orada 
vahşi hayvanlarla olan ünsiyeti, sonunda Leyla’ya kavuşmasına rağmen onu tanımaması gibi bir çok 
konu ele alınmaktadır. Bu konulara ek olarak Mecnûn’un ayaklarının zincire vurulması hadisesi de 
sıkça zikredilen telmihlerden olmuştur. Sünbülzâde Vehbî divanında yer alan örnek beyitlere 
bakılacak olunursa; 

Giderdi bîd-i mecnûn belki sûy-ı kûh u hâmûna    

Çemen bend etmeseydi pâyına zencîr-i enhârı 

K. 30 / 9 

Dîde-i Leylâ-nigehle turra-i zencîr ile   

Eylemiş mecnûn hezârân ‘âşık-ı bî-çâreyi 

G. 262 / 12 

Divan şairleri genellikle kuşların çöllerde Mecnûn’un başına yuva yapması hikâyesine de telmihlerde 
bulunmuşlardır. Ve bu bağlamda kendilerinin başında da sevgilinin hayalinin yer ettiğini 
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söylemişlerdir. Kuşların başına yuva yapması hadisesine telmihte bulunan divanda yer alan örnek 
beyite bakılacak olunursa; 

Gezerken ser-bürehne hasret-i Leylî ile Mecnûn    

Hevâ mürgânını ol lâne-i vâlâya kondurmuş  

G. 127 / 6 

Divan şiirinde âşık tipini simgeleyen efsanevî tiplerin sıkça bir arada kullanıldığı beyitler de 
bulunmaktadır. Değineceğimiz örnekte âşık tipini simgeleyen Ferhad ve Mecnun bir arada 
kullanılmıştır. Efsanevî tiplerin kıssaları da divan şiirinde bu kıssalardan bir hisse almak bağlamında 
kullanılmıştır. Tüm bunlara ek olarak Mecnûn’un yerine Kays isminin de kullanıldığı beyitlere divanda 
rastlanmıştır.  

Sâhib-i himmet-i merdâneye zen-dostlarıñ    

Hisse yok kıssa-i Mecnûn ile Ferhâd'ından 

G. 196 / 5 

Mültezem menkıbe-i Kays ise bilmem ne demek 

İzdivâc etdi mi Mecnûn ile Leylâ-yı Sühan 

K. 51 / 51 

5. Vâmık-Azrâ 

Vâmık ve Azrâ da Leylâ ve Mecnûn, Ferhad ve Şirin gibi Doğu’nun ünlü aşk hikâyelerinden biridir. 
Özellikle İran edebiyatında pek çok Vâmık ve Azrâ mesnevileri kaleme alınmıştır. Türk edebiyatında 
bu mesnevî Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin kadar yaygınlık kazanmamıştır. Buna rağmen divan 
şairleri âşığın sembolü olarak Vâmık’ı, sevgilinin sembolü olarak da Azrâ’yı şiirlerinde kullanmışlardır.  

Hikâyeye değinilecek olunursa, Şamos adasında egemenlik süren ve zalimliği ile bilinen Polykrates 
adında bir hükümdar bulunmaktadır. Adı Yani olan son derece alımlı ve güzel bir kız da Şamos adası 
ile aynı adı taşıyan Şamos şehrinde yaşamaktadır. Polykrates bu kızı görür görmez ona âşık olur. Ve 
onu babasından isteyerek onunla evlenir. Bir zaman geçtikten sonra Polykrates rüyasında sarayın 
ortasında bir zeytin ağacının çıktığını ve bütün adayı kaplayacak büyüklüğe ulaştığını görür. Danışılan 
tüm rüya tabircileri kralın rüyasını, olağanüstü işler yapabilecek kudrette bir çocuğun dünyaya 
geleceği şeklinde yorumlarlar. Bir zaman sonra Yani bir kız çocuk dünyaya getirir. Bu kız çocuğunun 
adını Azrâ koyarlar. Azrâ on aylık olduğunda ise konuşmaya başlar. Polykrates kızını savaşlarda bile 
yanında getirecek kadar çok korur ve sever. Aynı zamanda Azrâ geçtiği her ortamda etraftaki tüm 
gözleri üzerine çevirecek kadar çok güzeldir. Diğer yandan Vâmık’ın hayatına bakılacak olunursa 
Vâmık ise çok akıllı ve sanatkâr bir gençtir. Annesi vefat etmiş, babası ise çok kötü karakterli bir 
kadınla evlenmiştir. Kötü huylu olan bu kadın ne yapıp ne edip Vâmık ile babasının arasını açmıştır. 
Bunun üzerine Vâmık daha fazla dayanamayıp yaşadığı şehirden ayrılmaya karar verir. Tufan adındaki 
bir dostuyla anlaşarak Azrâ’nın yaşadığı şehre gitmeye karar verir. Arkadaşıyla beraber rahat bir gemi 
yolculuğunun ardından şehre inerler. Bir tapınağın önünden geçtikleri esnada orada Azrâ’yı görürler. 
Öyle güzel bir kızdır ki, Vâmık ondan gözlerini alamamıştır. Azrâ da o esnada karşısında son derece 
yakışıklı ve akıllı bir delikanlı görüyordur. O an ikisi de birbirine dakikalarca bakışırlar. Hatta öyle ki 
Azrâ’nın annesi durumu farkeder ve Azrâ’yı yanına çağırarak babasına bu durumu söylemekle tehdit 
ederek kızını azarlar. Vâmık’ın arkadaşı Tufan da ne kadar uğraştıysa da Vâmık’ı bu aşktan 
vazgeçiremez. Sonunda hükümdar durumu öğrenir ve Vâmık’ı sarayına çağırır. Onu çok iyi ağırlar ve 
en yüce makamlarda kabul eder. Azrâ Vâmık’ın bilgisinin ölçülmesini istediği için sarayın huzurunda 
sınanmasını talep eder. Vâmık ise bütün sınavlardan başarıyla çıkarak ününe ün katar. Sarayın ileri 
gelenlerinden olan Felatus, görevinin gereğini yerine getirmek adına Azrâ’yı bir an bile yalnız 
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bırakmayarak onu sürekli gözetler. Ne kadar gözetliyor olsa da Azrâ bir gece fırsatını yakalar ve soluğu 
Vâmık’ın yanında alır. Kızının bu gizli görüşmesinden haberdar olan hükümdar da kızına karşı çok ağır 
hakaretlerde bulunur. Azrâ bunun üzerine hem utancından hem de babasının ağır sözlerinden 
duyduğu acı nedeniyle olduğu yerde bayılır. Bu olay üzerine artık tamamen Vâmık ile Azrâ’nın 
görüşmesi yasaklanır. Azrâ’nın annesi, yaşanan bu olayların neticesinde kızının bu aşktan dolayı 
duyduğu kederi izlemeye daha fazla dayanamayarak ölür. Hükümdar Polykrates ise katıldığı bir 
savaşta öldürülür ve tahtı başkalarının eline geçer. Azrâ ise yaşanan savaş esnasında düşmanların 
eline esir düşer. Monkolus adında biri onu satın alır. Ama talihsiz Azrâ Damahsinus adında bir köle 
tüccarı tarafından kaçırılır. Yıllar boyunca esir ve cariye olarak acı günler geçirir. Hikâyenin sonunda 
Vâmık’a kavuşamadan ölür. (Yıldırım, 2008: 707) 

Vâmık âşık tipi olarak Mecnun ve Ferhad’a göre daha az, Azrâ da aynı şekilde sevgili tipi olarak Leylâ 
ve Şirin’e göre daha az şiirlerde yer almıştır. Şiirlerde genel olarak Vâmık’ın Azrâ’ya aşkı 
küçümsenmiştir. Devrin âşıkının aşkı yanında Vâmık’ın aşkı küçümsenmiş ve hafife alınmıştır. 
Sünbülzâde Vehbî divanıda geçen örnek beyitlerde de Vâmık ve Azrâ bu şekilde yer almıştır. 

Benim ebkâr-ı mazmûn-ı dil-âvîzim ebu’l-’azrâ 

Göreydi nazmımı bakmazdı Vâmık rûy-ı ‘Azrâ'ya 

K. 29 / 51 

Beyân-ı ‘özr ederdi ibtilâ-yınâbe-câsından 

Göreydi çeşm-i Vâmık bikr-i fikrim gibi ‘Azrâ'yı 

K. 34 / 50 

6. Yûsuf-Zelîhâ 

Konusunu Kur’an’dan alan, Doğu edebiyatlarının klasik aşk mesnevîsidir. Yûsuf u Zelîhâ mesnevîsi 111 
âyet şeklinde Kur’an’da anlatılmış olan bir kıssanın daha çok aşk kısmı ağırlıklı olarak anlatılarak 
edebiyata yansımış şeklidir. Bu kıssa Kur’an’da “ahsenu’l-kasas (en güzel kıssa)” olarak anılmaktadır. 
Bu kıssa peygamberler ve melekler, sabır, iyilik, iffet, kadınların aldatıcılığı, yiğitlik, zenginlik ve 
fakirlik, bilgin kişilerin üstünlükleri gibi pek çok farklı konuyu bünyesinde ihtiva etmektedir. Temel 
konuları ise Yâkub peygamberin oğlu Yûsuf’a duyduğu sevginin büyüklüğü, oğlu ile yşadığı ayrılıktan 
dolayı adeta üzüntüler kulübesine çevirdiği evinde yaşadığı acılar, Yûsuf’un olağanüstü güzelliği ve bu 
güzelliğe kayıtsız kalamayan Zelîhâ’nın Yûsuf’a beslediği şiddetli aşk kıssanın temel konularını 
oluşturmaktadır.  

Yûsuf ve Zelîhâ kıssasına değinilecek olunursa; Yûsuf gece rüyasında on bir yıldızın, güneşin ve ayın 
kendisine secde ettiğini görür. Bu rüyasını babasına anlattığında, babası Yûsuf’u gördüğü bu rüyayı 
kardeşlerine anlatmaması için uyarır. Yâkub peygamber evlatlarından Yûsuf’a ve onun bir küçüğü olan 
Bünyamin’e karşı aşırı sevgi duymaktadır. Bu durum diğer evlatlarının gözünden kaçmaz. Bu durumu 
kıskanan diğer evlatlar kardeşleri Yûsuf’a bir tuzak kurmaya karar verirler. Bir gün oyun oynamak 
bahanesiyle Yûsuf’u yanlarına çağıran kardeşler Yûsuf’u bir kuyuya atarlar. Daha sonra Yûsuf’un 
gömleğini kana bulayarak onu bir kurdun parçaladığı yalanını söylerler.  

Yûsuf’un atıldığı kuyunun yakınlarından geçen bir yolcu kafilesinin sucusu tarafından bulunan Yûsuf 
atıldığı kuyudan kurtarılır. Bu kişiler tarafından Mısır’ın önde gelen kişilerinden birine ücret 
karşılığında satılır. Bu kişi Yûsuf’tan hem yararlanmak, hem de onu evlat edinmek niyetinde olmuştur. 
Bu olay vesilesiyle Yûsuf Mısır’da yaşamına devam eder. Çocukluk çağını geride bırakıp 
olgunlaştığında ise kendisine vahiy yoluyla rüya yorumlama kabiliyeti ve hikmet öğretilir. Tüm bu 
olaylar yaşanırken Yûsuf ev sahibinin hanımı olan Zelîhâ’nın uygunsuz teklifiyle karşılaşır. Yûsuf bu 
teklife karşılık vermez ve Zelîhâ’dan kaçmak ister. Tam o sırada Zelîhâ Yûsuf’un gömleğini arkadan 
yırtar. Bu olay sırasında ev sahibi ikisine kapıda rastlar. Zelîhâ Yûsuf’a iftirada bulunur. Tüm bu 
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iftiralara ve yalanlamalara rağmen ev sahibi eşinin de akrabalarından birinin önermiş olduğu çözüm 
yolu vesilesiyle Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğu detayını atlamaz. Suçun Yûsuf’ta değil, 
eşinde olduğu kanısına varır ve konuyu kapatmak ister. Ama olay bir kere tüm şehirde duyulmuştur. 
Dedikodular kulaktan kulağa hızla yayılmaktadır. Bunun üzerine ev sahibi dedikoduyu yapan kişileri 
kasıtlı olarak evine misafir olarak davet eder. O kişilere meyve ikramında bulunur ve kasıtlı olarak 
ortalıkta Yûsuf’un görünmesini sağlar. Misafir olan kadınlar Yûsuf’un güzelliğine hayran kalırlar ve 
adeta onu bir melek olarak görürler. Onun güzelliğine dayanamayarak bıçaklarıyla ellerini keserler. O 
esnada ortamda bulunan Zelîhâ ise kadınlara suçlu olduğunu itiraf eder. Ve kendi arzusunu 
karşılamadığı takdirde Yûsuf’u zindana attırmakla tehdit eder.  

Zelîhâ’nın tüm bu zorlamalarına ve tehditlerine boyun eğmeyenYûsuf zindana atılır. Aradan bir zaman 
geçer ve Yûsuf’un yanına zindana iki delikanlı daha gelir. Yûsuf bu delikanlıların gördükleri rüyaları 
yorumlar ve onların zindandan kurtulacaklarını bilir. Bunun karşılığı olarak da zindandan çıkınca 
kendisini efendisine hatırlatmasını söylese de zindandan çıkan delikanlılar Yûsuf’a verdikleri bu sözü 
unuturlar. Aradan uzun zaman geçer. Mısır firavununun gördüğü bir rüyayı hiçbir kâhin ve rüya 
tabircisi yorumlayamaz. Tam bu noktada zindandan çıkan delikanlılardan birinin aklına Yûsuf gelir. Ve 
bu genç, firavunun rüyasını zindandaki Yûsuf’a yorumlaması için iletir. Firavun rüyasında yedi semiz 
ineği yiyen yedi arık inek ile yedi yeşil ve yedi kuru başak görür. Yûsuf bu rüyayı ülkede yaşanan yedi 
verimli mevsimi yedi kurak yılın takip edeceği, arkasından gelecek yıl içerisinde ise halkın yaşayacağı 
bu sıkıntılardan kurtulacağı, bu sebeple ilk yedi yılda biçilenlerin başakta bırakılması gerektiği şeklinde 
yorumlar. Yûsuf’un bu rüya yorumu sayesinde halk kurtulur. Bunun üzerine firavun Yûsuf’un 
bağışlandığı haberini kendisine yollar. Yûsuf ise firavunun yolladığı adama kendisinin suçsuzluğunun 
ispatlanmasını talep ettiğini söyleyerek, firavun tarafından zindana atılış nedeninin tekrar 
araştırılmasını talep eder. Bütün bu gelişmeler sonucunda Yûsuf’un suçsuz olduğu ispatlanır ve Yûsuf 
o şekilde serbest bırakılır. Bu olayların neticesinde firavun artık Yûsuf’a öyle güvenir ki yanına aldığı 
Yûsuf’a hazinelerini teslim eder. Bu gelişmelerden itibaren artık Yûsuf Mısır idaresini yöneten bir 
konumdadır. Firavunun gördüğü rüya, aynen Yûsuf’un yorumladığı gibi çıkmıştır. Yûsuf’un aldırdığı 
tedbirler sayesinde ürünler stoklanmış ve zor yıllar bu şekilde atlatılmıştır. Stoklanan ürünler 
sayesinde de Mısır civar ülkelere yardım edebilir hâlde olmuştur. Diğer ülkelere yardım edebilir 
konumda olan Mısır’a tahıl almak üzere farklı ülkelerden kabileler gelmiştir. Bu kabileler arasında 
Filistin’de yaşayan Yûsuf’un diğer kardeşleri de bulunmaktadır. Bu olay vesilesiyle Yûsuf kendisini 
kuyuya atan kardeşleriyle ve çok sevdiği Bünyamin kardeşiyle karşılaşma fırsatı bulur. Bir zaman 
sonra yanına gelen kardeşlerinden, yanına aldığı Bünyamin’in ve kendisinin hasretine dayanamayan 
babasının ağlamaktan gözlerinin göremez olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Yûsuf, gömleğini babasına 
gönderir ve onun iyileşmesini, hatta ailece Mısır’a gelip yerleşmelerini sağlar. Yûsuf başlarında anne 
babası olmak üzere büyük bir kafile hâlinde Mısır’a gelen ailesi için bütün imkânları seferber eder. Bu 
esnada aradan uzun yıllar geçmiş ve Yûsuf ile Zelîha bir gün şehirde karşılaşmışlardır. Zelîhâ fazlasıyla 
yaşlanmıştır. Yûsuf önce onu tanımasa da onun bir dileğini yerine getirmeye söz verir. Zelîhâ 
Yûsuf’tan eski güzelliğine kavuşabilmek için dua etmesini ister. Yûsuf’un duası kabul olur ve Zelîhâ 
eski güzelliğine kavuşur. Kıssanın sonunda ise Zelîhâ Yûuf’un dinini kabul eder. İkisi evlenirler ve uzun 
yıllar mutlu yaşarlar. (Yıldırım, 2008: 707) 

Yûsuf divan şiirinde adı en çok zikredilen peygamberlerdendir. Zelîhâ ile olan ilişkileri pek çok 
mazmunun oluşumuna yol açmıştır. Taramış olduğumuz divanda Yusuf ve Zeliha’nın zikredildiği 
toplam 40 beyit bulunmaktadır. 

Divan şiirindeki kullanımlarına bakılacak olunursa kutsal kitaplarda bile güzellikte benzersiz bir kişi 
olduğunun söylenmesi, zaten aşk üzerine kurulu olan divan şiirinde Yusuf’un bir güzellik sembolü 
olarak çizilmesine sebep olmuştur. 

Sünbülzâde Vehbî divanında yer alan Yusuf’un güzelliği ile alakalı örnek beyitlerden bazıları şu 
şekildedir: 
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Tâzelense vechi var şimdi Zelîhâ-yı zamân    

Oldu hüsn-i Yûsuf-âsâ revnak-ı bâzâr gül 

K. 38 / 8 

Hüsnü var mı bu kadar Yûsuf'u telmîh ederek    

Çâk ola perde-i nâmûs-ı Zelîhâ-yı Sühan 

K. 51 / 53 

Bahâ-yı hüsn-i dilber şevk-i ‘âşıkdan olur ma’lûm   

 Alır gözle bakanlar Yûsuf'a baksın Zelîhâ'ya 

G. 234 / 2 

Severseñ Yûsuf-âsâ bir meh-i pâkîze-dâmân sev   

 ‘Azîz-ı Mısr-ı istignâ müsellem şâh-ı hûbân sev 

G. 211 / 1 

Yusuf’un güle benzetilmesi, gülün rengi dolayısıyla Yusuf’un kanlı gömleğine benzetilmesi yönleriyle 
Sünbülzâde Vehbî divanında yer alan örnek beyit ise şu şekildedir: 

Ey Yûsuf-ı gül-pîrehen olsun meded zülfüñ resen 

Üftâde der-çâh-ı zekan dil-teşneembî-dest ü pâ 

G. 3 / 3 

Yusuf’un zindana atılması ve orada yıllarca kalması hadisesine telmih yapan örnek beyitler ise 
aşağıdaki şekildedir. 

Sarây-ı Yûsuf eyler yerlerin düşdükçe rü’yâda    

Hayâl-i pertev-i ‘afvıñ ser-i zindâniyân üzre 

K. 15 / 43 

Ya’nî Yûsuf gibi evzâ’-ı sipihr-i nâ-sâz   

 Çâhı gamdan çıkarıp eyledi vaz’-ı zindân 

K. 43 / 83 

Yûsuf-âsâ gâh çâh-ı gamda geh zindândayım    

Bilmedi şart-ı uhuvvet neydigin ihvân dirîg  

G. 145 / 4 

 Sünbülzâde Vehbî divanında sevgilinin güzelliğinin Yusuf’a benzetilmesi dolayısıyla güzellik 
yönüyleYusuf’un sevgiliyi temsil etmesine örnek beyitler de yer almaktadır. 

Bakdım alır göz ile o Yûsuf-melâhate    

İklîm-i Mısr-veş niçe kişversitân değer 

G. 67 / 2 

Ol Yûsuf-ı melâhat ederse şinâveri    

Başdan aşar letâfet-i emvâc-ı Nîl-i nâz 
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G. 96 / 3 

Bu örneklerin dışında divanda 146 numaralı 12 beyitten oluşan Yûsuf redifli gazel yer almaktadır. Bu 
gazelde Yûsuf’un genel özellikleri ile beraber onun başından geçen hadiselerin özeti yer almaktadır. 
Bu gazel divanda 443. Sayfada yer almaktadır. 

 1. Serîr-i Mısr-ı istignâda bir sultândır Yûsuf    

     Bu hüsn ü bu melâhatle şeh-i hûbândır Yûsuf  

  

 2. Terâzû-yı nazarla eyledim sencîde-i tahmîn    

     Al ınsa nakd-i cân ile yine erzândır Yûsuf  

  

 3. Hayâlin gûşe-i dilden çıkarmak hayli müşkildir    

     Derûn-ı sînede gûyâ ki der-zindândır Yûsuf  

  

 4. Ümîd-i şâhid-i vaslı komaz hasret-keş-i tenhâ    

     Bu sûretle enîs-i külbe-i ahzândır Yûsuf  

  

 5. Ederdi cebhe-sâlık pîşgâhında meh ü hurşîd    

     Bu şeb rü’yâda gördüm öyle ‘âlî-şândır Yûsuf  

 

  6. Rakîbi gürg-i hûn-hwâr olsa da sayd edemez anı    

      Gazâl-ı vahşî-i sahrâ-yı hüsn ü ândır Yûsuf  

  

 7. Sabâ bûy-ı dil-âvîzin getirdi dîdeler rûşen    

     Bu gül-pîrâhen ile nûr-ı çeşm-i cândır Yûsuf  

  

 8. Emânet eyledim Allâh'a hıfz etsin hatâlardan    

     Benim pek sevdigim çün gıbta-i ihvândır Yûsuf  

  

 9. Bu kerrûbî sıfatlarla hakîkatde melek ammâ    

     Bak ılsa zâhirâ hem-sûret-i insândır Yûsuf  

 10. Keser dest-i ümîd-i mübtelâsın hancer-i cevri    

      Tutup dâmânını çâk etmege şâyândır Yûsuf  
  

 11. ‘Azîz-i Mısr'a cûş-ı Nîl'dir çün mâye-i behcet    

      Hurû ş-ı cûy-ı eşk-i ‘âşıkın cûyândır Yûsuf  
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 12. Görüp çâh-ı zenahdânıñ nice üftâde olmaz dil    

       Meh-i Nahşeb degil Vehbî meh-i Ken’ân'dır Yûsuf  
  

Genel olarak divan şiirinde Yusuf ve Zeliha Yusuf’un güzelliği, kardeşlerinin onu kıskanması, kuyuya 
atılması, yok pahasına satılması, daha sonra Mısır’da ağırlığınca altın değerinde alıcı bulması, 
Zeliha’yla olan ilişkileri, zindana atılması ve orada yıllarca kalması, rüya tabirini bilmesi, bir köle iken 
Mısır’a sultan olması gibi konularla yer almıştır denilebilir.  
 

SONUÇ 

13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdürmüş olan Klasik Türk şiiri, bu 
uzun sürecin neticesi olarak beslendiği kaynaklar bakımından oldukça fazla çeşitlilik arz etmektedir.  
Din, tarih, kıssalar, mucizeler, efsane ve menkıbeler, sosyal ve kültürel hayat, masal, destan, fantastik 
ve mitolojik unsurlar, mucizeler, dinî ilimler, Kur’an-ı Kerim vb. çeşitli kaynaklar Klasik Türk şiirinin 
zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bu kaynakların oluşumunda etkin olmuş varlık insandır. 
Klasik Türk şiirinde yer alan insanla ilgili görünüşler tipler ve kişilikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Tipler, gerçek hayatta var olan kişilerin idealleştirilmiş yönleriyle kurgulanmış sembolleridir. Tipler 
kendi içinde tahayyülî/tasavvurî ve sembolik tipler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 
Çalışmamızda değindiğimiz olduğumuz aşk kahramanları konusu ise, tahayyülî/tasavvurî tipler 
başlığının altında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada genel olarak divan edebiyatında tiplerin yerine 
değindikten sonra 18. yüzyıl şairlerinden Sünbülzâde Vehbî’nin divanında adı geçen aşk kahramanları 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın metoduna bakılacak olunursa öncelikle belirlenen efsanevî 
tiplerden Ferhad-Şirin, Leyla-Mecnun, Vâmık-Azrâ, Yusuf-Zeliha’nın geçtiği beyitler tespit edilmiştir. 
Beyitlerde yer alan tiplerin kıssaları ve efsaneleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra beyitlerde 
hangi anlamlarda, ne şekilde ele alındığı aydınlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca şayet varsa başka hangi 
tipler ile bir arada anıldıkları da tespit edilmeye çalışılan konular arasındadır. Sonuç itibariyle yapılmış 
olan çalışmanın, Sünbülzâde Vehbî divanı örneği üzerinden Klasik Türk şiirinde tipler ve kişilikler 
bahsine bir nebze olsun katkı sağlaması hedeflenmektedir. 
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Özet 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk romanında postmodernizm etkisi oldukça rastlanılan bir 
durumdur. Kurmacanın ön planda olduğu postmodern romanlarda, somut gerçeklikle soyut gerçeklik 
iç içe geçmiştir. Bu tarz romanlarda yazarın adeta kendi bireyselliğini hakim kıldığı gözlemlenmiştir. 
Konu ve olay bütünlüğünün aksine, bireylerde ve olaylarda adeta parçalanmışlık hâkimdir. Bu 
romanların en belirgin bir diğer özelliği ise tarihten fazlaca faydalanılıp, adeta tarihin yeniden 
üretilmeye çalışılmasıdır. Bu noktada Türk edebiyatında akla ilk gelecek örnek yazarlardan biri de 
İhsan Oktay Anar’dır.  İhsan Oktay Anar romanlarıyla Türk edebiyatında postmodern romanın 
öncülerindendir. Puslu Kıtalar Atlası, Kitabü’l Hiyel gibi romanları Türk edebiyatında postmodernist 
edebiyatın en önemli ürünlerindendir. Bunlara ek olarak İhsan Oktay Anar’ın yazdığı Amat romanı da 
postmodern romanın en güzel örneklerindendir. Gemicilik terimlerinin fazlasıyla yer aldığı romanda 
metinlerarasılık yazarın sıkça başvurduğu tekniklerden olmuştur. Romanda olay örgüsü içinde yer 
alan gerçek ve kurmaca eser isimlerine oldukça fazla yer verilmiştir. Bu çalışmada İhsan Oktay Anar’ın 
Amat romanında adı geçen gerçek ve kurmaca eserler yazarları ile birlikte belirlenip, metinde hangi 
şekillerde yer aldığı ve okura hangi amaçlarla sunulduğu postmodern romanın gözlemcisi bakış 
açısıyla incelenmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, roman, İhsan Oktay Anar, kaynak eserler 

Fact and Fictional Sources in Ihsan Oktay Anar's Novel "Amat" 

Abstract 

20. since the second half of the century, the influence of postmodernism in the Turkish novel is quite 
common. In postmodern novels, where fiction is at the forefront, concrete reality and abstract reality 
are intertwined. In such novels, it has been observed that the author almost dominates his own 
individuality. In contrast to the integrity of subjects and events, almost fragmentation prevails in 
individuals and events. Another characteristic of these novels is that they are used more than history 
and try to reproduce history. At this point, one of the first example writers to come to mind in 
Turkish literature is Ihsan Oktay Anar. Ihsan Oktay Anar is one of the pioneers of the postmodern 
novel in Turkish literature with his novels. His novels, such as Atlas of Misty Continents, Kitabü'l Hiyel, 
are one of the most important products of postmodernist literature in Turkish literature. 

In addition, the Amat novel written by Ihsan Oktay Anar is one of the most beautiful examples of the 
postmodern novel. In the novel, where shipping terms are abundant, intertextuality has been one of 
the techniques that the author often refers to. In the novel, the names of real and fictional works 
contained in the plot of events are given quite a lot. In this study, Ihsan Oktay Anar's true and 
fictional works mentioned in the Amat novel will be determined together with the authors and 
examined from the point of view of the observer of the postmodern novel, in which ways they are 
included in the text and for what purposes they are presented to the reader. 

Keywords: Postmodernism, novel, Ihsan Oktay Anar, Source Works 
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Giriş 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk romanında postmodernizm etkisi oldukça rastlanılan bir 
durumdur. Kurmacanın ön planda olduğu postmodern romanlarda, somut gerçeklikle soyut gerçeklik 
iç içe geçmiştir. Bu tarz romanlarda yazarın adeta kendi bireyselliğini hakim kıldığı gözlemlenmiştir. 
Konu ve olay bütünlüğünün aksine, bireylerde ve olaylarda adeta parçalanmışlık hâkimdir. Bu 
romanların en belirgin bir diğer özelliği ise tarihten fazlaca faydalanılıp, adeta tarihin yeniden 
üretilmeye çalışılmasıdır. Bu noktada Türk edebiyatında akla ilk gelecek örnek yazarlardan biri de 
İhsan Oktay Anar’dır.   

İhsan Oktay ANAR’ın romanları genel olarak postmodern özellik gösteren, hem içerik hem de anlatım 
şekli bakımından çok yönlü bir yapıya sahip olan eserlerdir. Postmodernizmin romanlarındaki esintisi 
olarak beliren metinlerarasılık tekniği, yazarın sıkça başvurduğu tekniklerdendir. Bu nedenle 
okuyucular onun romanlarını okurken, kendilerini kimi zaman bir seyahatname, kimi zaman mesnevî, 
bazen destan, efsane, masal, bazense tezkire, vakayiname ve de kutsal kitap okurken 
bulabilmektedirler. Yazar eserlerinde kullandığı bu tekniği, farklı disiplinlerden edindiği çok yönlü 
bilgileri metnin sinir uçlarına cümle cümle işleyerek romanı klasik anlayıştan daha da uzaklaştırmış ve 
okuyucuyu her hamlesiyle şaşırtmayı başarmıştır. Eserlerinde çoğu zaman bir ansiklopedi ciltleri 
arasında gezinir gibi fizik, matematik, tarih, felsefe, coğrafya, halk bilim, müzik, resim, teoloji, 
psikoloji gibi maddelerden maddelere koşan bir anlatıcı profili gözlemlenmektedir. Bu teknik de 
Anar’ın eserlerine sıradışılık ve canlılık kazandırmaktadır.  

İncelemiş olduğumuz Amat67 romanında da yazar, fantastik olaylar zinciriyle belirtmiş olduğumuz 
teknikleri birleştirmiş ve yine okurların  zihinlerini canlı tutmayı başarmıştır. Metinlerarasılık ve 
disiplinlerarasılık tekniklerinin bir uzantısı olarak Amat romanında birçok kaynak eser ve bu eserlerin 
yazarlarına sıkça yer verilmiştir. Bu çalışmamızda kullanılan bu yöntemin metin içindeki işleniş 
biçimini ve amacını çözümlemeye çalışacağız. 

1. Kaynakları Açısından Amat 

Postmodern anlayışla yazılmış olan Amat romanında kaynak eserler oldukça önemli yer tutmaktadır. 
Zira yazar olayları anlatırken aralara sıkça kaynak eser isimleri ve bu eserlerin yazarlarını 
serpiştirmiştir. Romanın başlarında okuyucu için bu ciddi bir hamledir. Anlatılan her olay için farklı 
eserlerden çeşitli bilgiler ve rivayetler verilerek, adeta anlatılan olayın gerçekliği kanıtlanmaya 
çalışılmıştır. İlk etapta eser isimleri okuyucuya son derece inandırıcı gelse de, verilen bu eser 
isimlerinin ve yazarlarının büyük çoğunluğunun gerçek olmadığı, bunların kurmaca birer kaynak 
olduğu dikkatli okurun gözünden kaçmamaktadır. Durumu daha iyi kavrayabilmek adına bu eserlerin 
hangileri olduğu aşağıda yer alan tablodan incelenebilir.  

 

KURMACA KAYNAKLAR 

ESER ADI YAZAR ADI AMAT’TA YER ALDIĞI 
SAYFALAR 

Tezâkirü’l Mücrimîn 

Mücrimler (Suçlular) Tezkireleri 

Kurşunlu Mahzen Kâtibi 
Hamamcı Mûsâ Efendi 

11, 49, 102, 104, 194, 223, 
229, 230 

                                                           
67

 Anar, İhsan Oktay, Amat, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015 
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Kamûsû’l Desâis 

Vesveseler Lügatı 

Rûznamçe Kîsedârı Ölügözlü 
Cuma Bey 

13, 226 

Zâhiretü’l İskenderiyâ Balinus 28 

Kitâbü’l İber 

İbretler Kitabı 

Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza 
Çelebi 

29, 49, 90, 103, 194, 226, 231 

Tezâkir 

Tezkireler 

 30 

Elvâhü’l Cevâhir 

Cevher Levhaları 

Fisagor 30 

Silsiletü’l Havâdis 

Hâdiseler Silsilesi 

Masraf Kâtibi Kuzgûnî Halim 
Efendi 

49, 194, 230 

Kevâşifü’l Melânet ve’l Habâset 

Lanete ve Kötülüğe Sebep Olan 
Keşifler 

Vakanüvis Şaşı İkram Efendi 49, 104 

Hikmetler Kitabı Eblus 93 

El Kâfî li-Sâmûr Hintli Sâmûr 93 

Risâle fî Terkib el Cifr Mûras 93 

Sırrü’l Kimiya 

Kimyanın Sırrı 

 93 

El Levhü’z Zümrîdî 

Zümrüdî Manzara 

 93 

El Müsvette fi Usûlü’l Livâta Çapraz Recepdede Hazretleri 105, 212 

Menâkıbü’l Mebâin 

Mebâin Menkıbeleri 

Kılbaz Yakup Dede Hazretleri 105, 212, 223 

Akâidü’r Rezâil 

Rezillik Akideleri 

Selâm Ağası Kekez İsmâil Dede 
Hazretleri 

187 

El Beyan fî Makasidü’l Lûtiyân Yedekçibaşı Maymunî İlyas Baba 
Hazretleri 

187 

Hikmetü’l Lokmân 

Lokman’ın Hikmeti 

 189 

Kebire 

Büyük ler 

 192 
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GERÇEK KAYNAKLAR 

ESER ADI YAZAR ADI AMAT’TA YER ALDIĞI 
SAYFALAR 

Diriliş Risalesi Yahudi Filozof İbn-i Meymun 29, 91 

Kanun İbn-i Sînâ 77 

Kur’an  81, 102, 151 

Eski Ahit-Yeni Ahit  151 

 

Yukarıda görülen tabloların ilki eserde geçen uydurma kitap isimleri, uydurma yazarları ve eserde 
geçtikleri sayfaların numaralarını içermektedir. Bu tabloya bakıldığında eser isimlerinin çoğunlukla 
Osmanlıca-Arapça karışımı kelimelerden seçildiği, yazar isimlerinin ise alaycı ve gülünç lakaplar 
eşliğinde adlandırıldığı görülmektedir. Yazar, isim seçme ayrıntısında bile postmodernizmin etkilerini 
vurgulamak istemiştir.  

İsimlerden de anlaşılacağı üzere eserler daha çok tezkire niteliğinde ve üslûbundadır. Yazar, olaya 
inandırıcılık katmak istediği noktalarda bu eser isimlerini kullanmış ve okuyucuya anlattığı olayın 
inandırıcılığını kuvvetlendirmek istemiştir. Verilen sayfa numaralarından da anlaşılacağı gibi, yazar 
eser ismi vermeye karar verdiği noktalarda çoğunlukla tek kaynakla yetinmemiş, birden fazla kaynağa 
atıfta bulunmuştur. Bunu yaparken de daha çok eserler ve yazarların açıklamaları arasında 
karşılaştırma üslûbuna yönelmiştir. Roman bu noktalarda adeta tamamen bir ring, bir münazara 
alanına dönüşmektedir. Asıl anlatılan olaydan bir müddet uzaklaşılarak, olayın eserlerde yer alış 
biçimleri arasındaki farklılıklara yönelim olmuştur.  

Verilen tabloda da görüldüğü gibi eserlerin bir kısmı 49. sayfada zikredilmiştir. Bu sayfada Kırbaç 
Süleyman’ın marangozdan gemiye baş figürü olarak kadın yontmasını talep etmesi üzerine eser 
destekli açıklamalar yapılmıştır. O sayfada anlatılanlar şu şekildedir: 

“Nasıl bir kadın olsun? 

Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi’nin Tezâkirü’l Mücrimin başlıklı eserinde anlattıkları 
doğruysa, Süleyman Reis bu soruya şöyle cevap vermişti: 

Öyle bir kadın olsun ki, iri elâ gözleri bir ceylanınki kadar masum ve bir o kadar da ürkek olsun; ölüm 
onları kapatsa bile kendisine âşık bir zavallıya sevgiyle baksın. Saçları, gökyüzünden denize dökülen ay 
ışığı gibi esrarengiz, gece kadar da siyah olsun. Kiraz gibi dolgun ve biçimli dudaklarında öyle bir 
tebessüm olsun ki, zavallı âşığının kalbi ısınsın. Aydınlık yüzündeki o hilâl gibi kaşları, karanlık bir 
gecedeki çifte hilâl kadar mucizevî görünsün. Sanki ak mermerden yapılmış gibi, bir kuğununki kadar 
uzun ve zarif bir boynu, bir meleğinki gibi nurlu yüzü, hokka gibi bir burnu, yanağında ise görenin 
yüreğini dağlayan masum bir gamzesi olsun. Hepsinden önemlisi, sevgiyle baksın! Baksın ki, zavallı 
âşığının gönlünde kalan yegâne koru, ebediyete kadar sıcak tutsun. 

Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi, Kitâbü’l İber adlı eserinde, Tezâkirü’l Mücrimîn’deki kadın 
tarifine katılmış, fakat ek olarak, bu tarifi verdikten sonra Kırbaş Süleyman Reis’in gözünden birkaç 
damla yaş sızdığını belirtmiştir. Masraf Kâtibi Kuzgunî Halim Efendi ise, Silsiteü’l Havâdis adlı eserinde 
Kırbaç’ın gözünün yaşarmakla kalmayıp adamın katıla katıla ağladığını beyan etmiştir. Öte yandan 
Vakanüvis Şaşı İkram Efendi, Kevaşifü’l Melânet ve’l Habâset’te, marangoz yardımcısının, geminin sol 
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tarafındaki kaburgadan kestiği parçayı yontarak tam da kaptanın tarifine göre şekil verdiğini ve 
Kilitbahir’i geçip Ege Denizi’ne açıldıklarında gerçek boyutlardaki bu kadın figürünü tamamladığını, bir 
besmele çektikten sonra da onu cıvadranın altına, Amat’ın baş tarafına raptetmek i.in ilk çiviyi 
çaktığını anlatmıştır..” (Anar, 2015: 49) 

Yapılan alıntıdan da anlaşıldığı gibi kurmaca eserler çoğunlukla birbirleriyle kıyaslanarak bir arada 
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra romanda gemicilik terimleri konusu gereği çok sık geçmektedir. 
Gemicilik kültüründe baş figürü romanın konusunun geçtiği zamanlar için düşünecek olursak, gemi 
için önemli bir ayrıntıdır. Baş figürünün gemiyi şeytani ruhlardan koruduğuna inanılmaktadır. O 
nedenle gemiler için önemli, olmazsa olmazlar arasındadır. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, 
eserler arasındaki konu baş figürü ile alakalıdır. Öyleyse yazar eserleri daha çok önem verilen bir 
konuda inandırıcılığı güçlendirmek adına, birkaç eserden kanıt niteliğinde açıklama göstermektedir ve 
böylelikle o an için konu gereği inandırıcılığı arttırmayı hedeflemektedir diyebiliriz. 

Kurmaca kaynaklarla ilgili bir diğer gözlemlenebilecek husus da eserlerin ne anlattığı veya ne üzerine 
olduğuna dair, eser için özel açıklamalar çoğunlukla bulunmamaktadır. Bu duruma yalnızca 189 
numaralı sayfada rastlıyoruz.  

“..Bu kitabın ilgini çekeceğini düşündüm. dedi. Hikmetü’l Lokman adlı kitabın bir nüshası. Şu 
ölümsüzlük otunu arayan Lokman’ı herhalde işitmişsindir. Efsaneye göre bu otu bulmuş. Fakat bir 
rüzgâr, ölümsüzlüğün esrarını açıkladığı kitabın bir çok sayfasını uçurup götürmüş. İşte bu kitap da 
ölümsüzlük otu hakkında. Aslına bakıp bu kitabın nüshasını çıkaran kişi bol bol hurafe de eklemiş 
olmalı. Ne kadarının doğru ve ne kadarının da palavra olduğuna sen karar verebilirsin…” (Anar, 2015: 
189) 

Buradaki ayrıntı mühimdir. Çünkü romanın genelinde kurmaca eserler içeriğine değinilmeksizin 
yalnızca konuya inandırıcılık katmak için kullanılan birer araçtır. Fakat romanın bu kısmında ilk defa 
bir eser araç olmaktan çıkmış, bir amaç hâline dönüşmüş, eser üzerinde düşünülmesi sağlanmıştır.  

Tüm bunların yanı sıra romanın sonuna gelindiğinde ise kurmaca eserlerle alakalı okurları büyük bir 
sürpriz beklemektedir. Neredeyse romanın tamamı boyunca farklı eserlerle karşılaştırma yöntemiyle, 
konulara inandırıcılık katma aracı olarak kullanılan eserlerden bazılarının tamamen güvenilmez ve 
birer kurmaca olduğu romanın olağan akışı içinde adeta itiraf edilmiştir. Burada da postmodern 
romanın en belirgin özelliklerinden birini tekrar görmekteyiz. Hiç beklenmedik zamanlarda olayın bir 
kurgu olduğunun okuyucuya hissettirilmesi postmodern romanların en belirgin özelliğidir. Eserin 231. 
sayfasında yer alan kısım bu durumu kanıtlar niteliktedir: 

“Öte yandan, Amat adlı esrarengiz kalyon hususunda, Kuşçubaşu Halîfesi Kuyruklu Rıza Çelebi’nin 
Kitâbü’l İber başlıklı eserinden de bahsetmek gerekir ki, Hamamcı Musa Efendi’nin Ölügözlü Cuma Bey 
tarafından katlini müteakip aklî dengesini kaybeden yazar, bu eserini tımarhanedeki odasında kaleme 
almış bulunmaktaydı..” (Anar, 2015: 231) 

İşte okuyucuda şok etkisi yaratan ve her şeyin adeta bir oyun, bir hayal ürünü olduğunu hissetmesine 
neden olan kopma noktası tam da bu kısımdır. Böylece kurmaca eserlerin romanda kullanılmasının 
nedenini, postmodern roman anlayışının bir gereği olarak olayın kurgusallığını hissettirmeye 
bağlayabiliriz. 

Değinebileceğimiz bir diğer nokta ise, romanda gerçek eserlerden birinin kurmaca eser için kaynak 
olarak kullanıldığıdır. Eserin 29. Sayfasında şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi Kitâbü’l İber başlıklı eserinde bu satırların, meşhur Yahudi 
filozof İbni Meymun’un Diriliş Risalesi adlı kitabından olduğunu…” (Anar, 2015: 29) 

Gerçek eserlere gelecek olursak, dinî eserlerin roman içinde yer alması metne bir yorum katma 
şeklinde değil, daha çok karakterlerin dinî hassasiyetlerini ve inançlarını ortaya koyma maksadıyla 
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Kur’an, Yeni Ahit ve Eski Ahit, Kanun gibi eserlere yer verilmiştir. Eserin Tevrat’tan yapılan bir alıntı ile 
başlayıp, roman boyunca kaynak gösterilen kitabın bir delinin kaleminden çıktığının ifadesiyle bitmesi 
inandırıcılıkla başlayıp kurgusallığın vurgusuyla biten bir romanı gözlerimizin önüne sermektedir. 
Gerçek eserlere bu kadar az yer verip, kurmaca kaynaklara yönelmedeki ana neden de tamamen 
kurgusallığın vurgulanma amacıdır diyebiliriz.  

SONUÇ 

Türk romanında postmodernizm 20. yüzyıldan itibaren etkisini göstermeye başlamıştır. 
Postmodernizm etkisinde yazılmış romanlarda kurmaca ön planda olup, gerçek ve soyut kavramlar iç 
içe geçmiştir. Yazarın bireyselliğinin hâkim olduğu bu tarz romanlarda konu ve olay bütünlüğünün 
aksine, olaylarda parçalanmışlık hâkimdir. Bu romanların en belirgin bir diğer özelliği ise tarihten 
fazlaca faydalanılıp, adeta tarihin yeniden üretilmeye çalışılmasıdır. Bu noktada Türk edebiyatında 
akla ilk gelecek örnek yazarlardan biri de İhsan Oktay Anar’dır.   

İhsan Oktay Anar’ın kaleme aldığı Amat romanı, gemicilik terimlerinin fazlasıyla yer aldığı postmodern 
romanın en güzel örneklerindendir. Eserde olay örgüsünün içine inandırıcılık katmak amacıyla kitap 
isimlerine sıklıkla başvurulmuştur. Bu çalışmada kitap isimlerinin hangi amaçla eserde kullanıldığı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kitapların çoğu kurmaca isimler, birkaç tanesi ise gerçekte var olan 
kaynaklardır. Eserde 19 kurmaca kaynak ve 4 gerçek kaynak tespit edilmiştir. Kurmaca kaynaklardan 
dört tanesinin haricinde her birinin yazarı, daha doğrusu kurmaca yazarı da kitapta verilmiştir. 
Gerçekte var olan kaynaklar, karakterlerin özel hassasiyetlerini ve ilgilerini betimleme amacıyla 
eserde yer almıştır ve olayın akışını değiştirecek bir etkiye sahip olmamışlardır. Kurmaca kaynaklar ise 
romanda dört şekilde karşımıza çıkmıştır. İlk olarak olaylara inandırıcılık katma aracı olarak, ikincisi 
eserin kendisinin içeriğiyle alakalı tamamen bir amaç olarak, üçüncüsü ise gerçek bir eseri kurmaca 
bir esere kaynak gösterme şeklinde ve son olarak da romanın kurgusallığını vurgulama aracı olarak 
kurmaca eserlere romanda yer verildiği bu çalışmamız vesilesiyle tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 
yukarıda değinilen tüm bu özelliklerle İhsan Oktay Anar’ın Amat romanının başarılı bir postmodern 
roman örneği olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın bu alanda yapılacak benzer çalışmalara katkı 
sağlaması hedeflenmektedir.  
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Orta Çağ İslam Toplumlarında Kadınların Statüsü 
 

Ar. Gör. Cansu KOÇ BAŞAR  
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Özet  

Orta Çağ İslam Toplumlarında Kadınların Statüsü Özet İslamiyet, sadece bir inanç sistemi olmayıp 
toplumsal ve yönetsel bir sistemi de beraberinde getirir. Dolayısıyla İslamiyet’le beraber kadının 
statüsünde değişim olması kaçınılmazdır. İslamiyet öncesinde kargaşa içerisindeki Arap 
yarımadasının, İslamiyet sonrasındaki kadın anlayışı ve onu konumlandırışı oldukça farklıdır. 
Bununla beraber kadının statüsü ve hakları ile toplumsal varlığı açsından İslamiyet sonrası dönemi 
de Hz. Muhammed ve Dört Halife dönemi ve bu dönemin sonrası olarak ayrı ayrı değerlendirmek 
gerekmektedir. Arap yarımadasında, cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslamiyet öncesi dönemde 
kadın, toplum içerisinde en değersiz, en aşağı varlık olarak görülmekteydi. Bu dönem, hayvanların 
dahi daha değerli sayıldığı, kız çocuklarının ise diri diri gömüldüğü, kadının insan olup olmadığının 
bile tartışılabilir olduğu bir dönemdi. İslamiyet ile birlikte kadın, içerisinde bulunduğu bu durumdan 
kurtulmuş, Müslüman Arap erkeğinin yarısı kadar haklara sahip Müslüman Arap kadını statüsünü 
kazanmış ve söz konusu statü içinde kalmanın kendisi için hayırlı olacağı ilân edilmiştir. Söz konusu 
anlayış, Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde görece kendini göstermiş olsa da İslamiyet’in bu 
önderlerinin ölümünden sonra özünden uzaklaşmış ve yozlaşmıştır. Hatta kadınların statüleri 
bakımından, cahiliye döneminden bile geriye gidilmesi söz konusu olmuştur. İslamiyet’in 
doğuşundan yaklaşık bir yüzyıl sonra kadın, toplumdan geri çekilmiş ve eve kapanmıştır. Müslüman 
Arap erkeğini, Müslüman Arap kadınından üstün tutmak ya da öyle varsaymak fikri, dönemin Arap 
tüccarlarının pragmatizmine ve isteklerine de oldukça uygun düşmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Orta çağ, İslamiyet, Kadınların Statüsü, Eşitlik 

The Status of Women In Middle Age Islamic Societies 

Abstact 

Islam is not only a belief system but also brings a social and administrative system with it. 
Therefore, it is inevitable that the status of women would change with Islam. In the Arabian 
peninsula where was in turmoil before Islam, the understanding of woman and their positioning 
were quite different after Islam. However, in terms of the status and rights of women and their 
social existence, the postIslamic period should be evaluated separately as the period of Hz. 
Muhammad and the Rashidun Caliphate and after this period. In the Arabian peninsula, in the pre-
Islamic period, when is called the period of ignorance, women were seen as the most worthless and 
inferior creature in the society. This period was a time when even animals were considered more 
valuable, girls were buried alive, and it was debatable whether a woman was a human or not. With 
Islam, the woman got rid of this situation, gained the status of a Muslim Arab woman with half the 
rights of a Muslim Arab man, and it was declared that staying in that status would be beneficial for 
her. Although this point of view showed itself relatively during the period of Hz. Muhammad and 
the Rashidun Caliphate, it became distanced from its essence and degenerated after the death of 
these leaders of Islam. Even in terms of the status of women, it has been a matter of going back 
even from the age of ignorance. Nearly a century after the birth of Islam, the woman withdrew 
from society and was locked at home. The idea or assumption of paramountcy of Muslim Arab man 
to the Muslim Arab woman also suited the pragmatism and aspirations of the Arab merchants of 
that period.  

Keywords: Middle Age, Islam, Status of Women, Equality.  



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

315 
 

 

GİRİŞ 

İslamiyet, 7. yüzyılda ortaya çıkmış ve Hicret ile Hz. Muhammed’in ölümü arasındaki on yılda, Arap 
yarımadasının büyük bölümünde, hem bir inanç sistemi hem de kendi yasaları ile yönetsel ve 
toplumsal kurumları olan bir politik toplum (ümmet) olarak varlık göstermiştir. Göçebe kabile 
toplumunun devlete geçiş aşamasında ortaya çıkması dolayısıyla din ile devletin iç içe geçmesi ve 
İslamiyet’in her alanda düzenlemeler getirmesi söz konusudur. Bu bütünsel sisteme verilen ad ise 
şeriattır, (Berktay , 2016: 108,110). 
İslamiyet, sadece bir inanç sistemi olmayıp toplumsal ve yönetsel bir sistemi de beraberinde 
getirdiğinden kadının statüsüne ilişkin olarak da İslamiyet’le beraber değişim olması kaçınılmazdır. 
İslamiyet öncesinde kargaşa içerisindeki Arap yarımadasının, İslamiyet sonrasındaki kadın anlayışı ve 
onu konumlandırışı oldukça farklıdır. Bununla beraber kadının statüsü ve hakları ile toplumsal varlığı 
açsından İslamiyet sonrası dönemi de Hz. Muhammed ve Dört Halife dönemi ve bu dönemin sonrası 
olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. 
 
ORTA ÇAĞ İSLAM TOPLUMLARINDA KADINLARIN SİYASİ VE HUKUKİ STATÜSÜ 
Arap yarımadasında, cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslamiyet öncesi dönemde kadın, toplum 
içerisinde en değersiz, en aşağı varlık olarak görülmekteydi. Bu dönem, hayvanların dahi daha değerli 
sayıldığı, kız çocuklarının ise diri diri gömüldüğü, kadının insan olup olmadığının bile tartışılabilir 
olduğu bir dönemdi. İslamiyet ile birlikte kadın, içerisinde bulunduğu bu durumdan kurtulmuş, 
Müslüman Arap erkeğinin yarısı kadar haklara sahip Müslüman Arap kadını statüsünü kazanmış ve 
söz konusu statü içinde kalmanın kendisi için hayırlı olacağı ilân edilmiştir. Dönem koşulları içerisinde 
değerlendirildiğinde ve dönemin Hıristiyan Batı dünyasının kadın algısı düşünüldüğünde, kadının 
İslamiyet ile kazandığı değer ve statü yadsınamayacak önemdedir. Nitekim İlk ve Orta Çağlar 
eşitsizliğin hâkim olduğu devirlerken İslam Hukukunda, eşitlik konusunda birçok ayetin olduğu 
görülür. Ayetlerde insanlık, bir aile olarak kabul edilmekte ve insan olmak dolayısıyla kimsenin 
birbirinden farklı olmadığı kabul edilmektedir. Dua etmek, zekât vermek, hacca gitmek gibi İslami 
yükümlülükler bakımından da kadın ve erkeğin eşit olduğu görülmektedir. İnsanlar kadın ve erkek 
olarak iki farklı cins olarak yaratılmıştır; çünkü bu iki cinsin birbirlerine ihtiyaçları vardır ve onlar 
birbirlerini tamamlarlar. İnsan nesli de bu iki ayrı cinsin birleşmesiyle devam eder. Bu ayetlerde de 
kadın ve erkeğe aynı değer verilmekte ve değer ya da statü bakımından herhangi bir ayrım 
yapılmamaktadır, (Köse Marduç, 2015: 28-30). 
Bu noktada ayrıca belirtmek gerekir ki hak kavramı modern anlamda kullanıyor değildir. Hak, Kuran’ın 
ve sünnetin ana kavramlarından biridir. Temelde varoluş ve vakıaya uygunluk anlamını ifade eder. 
Buna karşın modern terimler kullanılmış olmasa da Kuran ve sünnetin getirdiği pek çok hükmün insan 
haklarıyla ilişkili olduğu söylenebilir ve İslam inancında her türlü hakkın kaynağı ilahi iradedir, (Koçer, 
2010: 212-213). 
Toplumdaki statülerini ve haklarını hukuksal olarak da kazanan kadınlar, kocaları veya babaları 
öldüğünde mirasçı olabilen, cahiliye dönemindeki gibi kendileri miras olarak paylaşılmaktan kurtulan, 
evlenme ya da boşanma gibi kararları kendileri verebilen, mehirlerini kendileri alan, malları üzerinde 
tasarruf hakkına sahip olan bireyler olmuşlardır, (Taslaman, Taslaman, 2019: 33-34). 
 Söz konusu ilerlemeler dönemin koşullarına göre oldukça önemlidir; ancak yine de hatırlamak gerekir 
ki kadınların miras payı erkeklerin yarısı kadardır, tanıklıkta iki kadın bir erkeğe eş tutulmaktadır, 
Berktay , 2016: 111). Bu hükümlerin doğrudan ayetlerden değil, İslam hukukçularının 
yaklaşımlarından kaynaklandığına ilişkin görüşler de bulunmaktadır, (Bilgin, 1997: 37-41).  
Neticede İslamiyet ile beraber kadınlar, genel itibariyle, erkeklerin yarısı kadar haklara sahip 
olmuşlardır. 
Bununla beraber, İslamiyet’le birlikte kadın, ailelerine ve statülerine bakılmaksızın toplumun bir ferdi 
haline gelmiştir. Daha önce sadece erkeklere tanınan birçok hak hem dinen hem de hukuken kadınlar 
bakımından da kazanılmıştır. İslamiyet’in ilk dönemlerine bakıldığında, kadınların toplumda görünür, 
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aktif hayatlar sürdükleri anlaşılmaktadır. Kadınların önemli olaylara aktif katılımının, Hz. Muhammed 
tarafından bizzat teşvik edildiği de bilinmektedir. Örneğin Müslümanlığı seçmek gibi oldukça önemli 
bir kararı, kadınlar, hiçbir erkeğe bağlı kalmadan kendi iradeleri ile alabilmişlerdir. Bu dönemde 
kadınlar, kamusal alanın merkezi olan camilere ve toplu ibadetlere düzenli olarak gitmişlerdir. 
Erkeklerle beraber çalışmanın zorunlu olduğu meslekleri üstlenmişler, ticaretle uğraşmışlar, hem 
kadınlara hem erkeklere öğretmenlik yapmışlardır. Bu dönemde kadınların, cephe gerisinde askerlere 
yardım ettikleri, hastalara ve yaralılara baktıkları ve hatta savaşa katıldıkları söylenmektedir, 
(Taslaman, Taslaman, 2019: 33-35). 
Kadınların siyasete katılımı konusunda ise farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kadınların siyasete aktif 
katılımını savunanlar, buna karşı çıkanlar ve kadınlar için ayrı bir meclis oluşturulması gerektiğini 
söyleyenler vardır. Kadınların siyasal iktidara sahip olduğu örnekler olmakla beraber, bunlar birer 
istisna niteliğindedir. Halife seçilebilmenin ölçütlerine bakıldığında da iki unsurun varlığının gerekliliği 
görülür: Arap ve erkek olmak. Kadınlar, İslam topraklarında, saltanat sürüp devletler yönetmişlerdir. 
Arap tarihçiler, kadınları mülk sahibi anlamına gelen melike olarak niteleyebilmektelerdir; ancak 
bunların hiçbiri, hiçbir zaman halife unvanını taşımamıştır. Halife, eril bir sözcüktür ve siyasal iktidara 
sahip olmakla halifelik ayrı değerlendirilmektedir, (Berktay , 2016: 113-114).  
İslamiyet ile beraber kadının statüsünde görülen ilerleme, Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde 
görece kendini göstermiş olsa da İslamiyet’in bu önderlerinin ölümünden sonra, söz konusu anlayışın 
özünden uzaklaşılmış ve bir anlamda yozlaşma yaşanmıştır. Hatta kadınların statüleri bakımından, 
cahiliye döneminden bile geriye gidilmesi söz konusu olmuştur. İslamiyet’in doğuşundan yaklaşık bir 
yüzyıl sonra kadın, toplumdan geri çekilmiş ve eve kapanmıştır. Müslüman Arap erkeğini, Müslüman 
Arap kadınından üstün tutmak ya da öyle varsaymak fikri, dönemin Arap tüccarlarının pragmatizmine 
ve isteklerine de oldukça uygun düşmüştür, (Altındal, 1985: 50,54).  
Nitekim kadının toplumsal alandan çekilmesi demek, eğitim görememesi ve iş hayatında yer 
alamaması anlamına gelmektedir. İslamiyet’le beraber kadının kazanmış olduğu haklar konusunda ve 
toplumsal varlığında yaşanan bozulma, ekonomik beklentilerden de bağımsız düşünülmemelidir. 
 
İBN-İ RÜŞD’ÜN GÖRÜŞLERİ 
İslam toplumları bakımından kadın ve erkek eşitliğinin önemini, kadınların kamusal alanda yer alması 
gerekliliğini 1126-1198 yılları arasında yaşamış olan İbn-i Rüşd, bu dönemde ortaya koymuş ve İslam 
Medeniyetlerine esasen uyarıda bulunmuştur. 
İslamiyet’in egemen olduğu dönemde İspanya’da dünyaya gelen İbn-i Rüşd, Aristoteles’in en önemli 
yorumlayıcılarından biridir. Batı toplumlarında Averroes olarak tanınan İbn-i Rüşd’ün, Aristoteles’i 
yorumlaması ancak ölümünden sonra Rönesans döneminde etkisini göstermiştir, (Akad ve diğ., 2017: 
80). İbn-i Rüşd aynı zamanda Platon’un Devlet eserine yönelmiş ve kimi konularda bu eser üzerine 
şerhler düşmüştür, (Şulul, 2008: 58).  
Bu noktada konumuz bakımından İbn-i Rüşd’ün fikirlerini oldukça önemli kılan özellik ise onun kadın 
ve erkek eşitliği üzerinde durması ve bu tarihe kadar görülmemiş açıklıkta, kadının haklarından ve 
toplumsal hayatta var olması gerekliliğinden bahsetmesidir. 
İbn-i Rüşd, Platon’un savaşçıların kendilerine benzer özelliklerdeki kadınlarla evlenmeleri gerektiği ve 
ancak böyle yaratılışlarını koruyabilecekleri görüşünden yola çıkarak, insanlık amacı bakımından 
kadınlar ve erkeklerin bir bakıma aynı türden olduklarını dile getirir. Ona göre, kadın ve erkek 
arasında bazı farklılıklar mevcut olsa da kadınlar zorunlu olarak erkeklerle ortaklardır. Kadınlar ve 
erkekler aynı doğaya sahip olduklarına göre ve kentte tür bakımından aynı doğaya sahip olmak “iş, 
amaç” anlamında geldiğine göre, söz konusu kentte kadınlar da erkeklerle aynı işleri yaparlar. Buna 
karşın İbn-i Rüşd’e göre, kadınların erkeklerden görece daha güçsüz olduğunu da kabul etmek gerekir 
ve dolayısıyla bazı durumlarda kadınların zorluğu daha az olan işlerle yükümlü olmaları gerekebilir, 
(Kurtubalı İbn Rüşd, 2011: 107-108).  
İbn-i Rüşd, kadının özgürlüğünden yanadır ve kadınlara sosyal ve hukuki hakların verilmesi gerektiğini 
savunur. Arap İslam toplumunda kadının haksızlığa uğradığını düşünen İbn-i Rüşd, İslam 
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toplumlarında kadının sadece meyvesinden yararlanılan bir bitki muamelesi gördüğü benzetmesi 
yapmaktadır. Ona göre, kadın basit iktisadi ihtiyaçların karşılanması amacıyla sadece ev içerisinde 
görünür kılınmıştır. Arap İslam toplumundaki bu duruma karşın, İbn-i Rüşd’e göre kadın ve erkek 
arasında yaratılış açısından herhangi bir fark yoktur. Farklılıklar yalnızca yetenek bağlamında ortaya 
çıkmaktadır. Eğer kadınlar, gerektiği biçimde eğitilirse ve toplumda aktif hale gelirlerse, aralarından 
devleti yönetebilecek bireyler çıkabilecektir. Eğer bu sağlanmazsa toplum fakirliğe sürüklenecektir, 
(Şulul, 2008: 63). 
İbn-i Rüşd, pratik değerlendirildiğinde, bu durumun açıkça görüldüğünü söylemektedir. Endülüs 
kentlerindeki kadınlar, diğer işler arasından sadece üreme ve kocalarına hizmet etme gibi işlere 
yöneldikleri için diğer işlerdeki yeteneklerini kaybetmişlerdir. Benzeri biçimde çocuk doğurma, 
emzirme ve çocuk bakımı gibi işler de böyledir ve sözü edilen durum, kadınları diğer işleri yapamaz 
hale getirmiştir. Oysa kadın ve erkek nüfusu eşittir ve kadınların işlerin büyük bir bölümden geri 
duruyor olmaları bahsedilen fakirliğe neden olan unsurlardan biridir, (Kurtubalı İbn Rüşd, 2011: 109-
110). Ayrıca İbn-i Rüşd’e göre bazı şeriatlarda engellenmiş olsa da kadınların bilge ve yönetici 
olmaması için hiçbir neden yoktur. Hatta ona göre, zaten bu mümkün olduğu için bazı şeriatlar, bunu 
engelleme yoluna gitmiştir. Kadınlar aynı zamanda koruyucu da olabilir ve erkeklerle diğer işlerde 
olduğu gibi savaşta da ortaklık edebilir. Dolayısıyla kadınların, öncelikle eğitimi zorunludur, (Kurtubalı 
İbn Rüşd, 2011: 109-110). 
 
SONUÇ 
Ortaçağ İslam dünyasında, kadın haklarından, eğitiminden ve bunun ekonomik düzene sağlayacağı 
katkıdan bahsetmek, dönemin koşulları düşünüldüğünde oldukça ilerici bir tutum olarak 
değerlendirilebilir. İslam medeniyetlerinin siyasal düşüncesinde bu yaklaşımın özellikle İbn-i Rüşd ile 
ortaya çıktığı görülse de Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde görülen kadınların haklarındaki 
iyileşme devam edememiştir.  
Neticede İslamiyet, kuramsal düzeyde, kadının hakları bakımından ilerleme sağlayan bir reform 
sürecini başlatmış; ancak bu durum bir yüzyıl sonra tam anlamıyla tersine dönmüş, kadın topluma 
katkıda bulunmaktan alıkonulmuş ve egemen güçlerin yani dolayısıyla erkeklerin kesin buyruğu altına 
itilmiştir. Ortaya çıkan bu durum, günümüz de dahi aşılabilmiş bir mesele değildir, (Altındal, 1985: 
51). 
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Özet 

Dünyada milletler her alanda daima yarış ve rekabet halinde olmuşlardır. Bu rekabetin sürdüğü en 
büyük alanlardan birisi de iktisadi kısımdır. İktisadi olarak birbirlerine üstünlük kurmak isteyen 
devletler ve milletler zaten birçok alanda da rekabette öne geçeceklerdir. Bu durumun farkında 
olunması ve ayrıca milletlerin bireysel ve toplumsal olarak refahını üst düzeye çıkarma gayeleri 
iktisadi rekabetin önemini arttırmıştır. Milletler diğer uluslar ile rekabetten başarılı çıkabilmek için her 
alanda çalışmalar yapmış ve bu rekabette başarılı olunması amacıyla fikir sistemleri ortaya çıkmıştır. 
Her milletin farklı adet ve gelenekleri bu fikirler ve ideolojileri etkilemiştir. Bundan dolayı birbirinden 
farklı, özgün birçok ideoloji ortaya çıkmıştır. Türkler ise tarih boyunca bu rekabette çoğu zaman 
başarılı olmuştur. Başarı veya başarısızlığın sebeplerini tahlil ederek, milletler arası mücadelede galip 
gelebilmek için birçok fikir cereyan etmiştir. Bu fikirlerin en temeli ise Türk Milliyetçiliği olarak 
karşımıza çıkmıştır. Türk Milliyetçiliği fikriyatı da hemen her alanda fikrini belirttiği gibi iktisadi 
manada da fikir ve eylemlerini ortaya koymuştur. Türk Milliyetçiliği/Türkçülük/Turancılık fikriyatının 
en önemi isimlerinden birisi de Ziya Gökalp’tir. Gökalp fikirleriyle birçok kişiyi etkilemiş, İttihat Ve 
Terakki Cemiyeti’nin iktisadi politikalarını etkilediği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda fikri 
anlamda önemli bir yer sahibi olmuştur. Çalışmada Gökalp’in birçok kişi ve kurumu etkilemiş iktisadi 
fikirleri analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Milliyetçiliği, Ziya Gökalp, Turancılık, Türkçülük, İktisat 
 

Ziya Gökalp's Economic and Financial Perspective 

Abstract 

Nations in the world have always been in a race and competition in every field. One of the biggest 
areas in which this competition continues is the economic part. States and nations that want to 
dominate each other economically will be ahead of the competition in many areas. The awareness of 
this situation and the aim of maximizing the individual and social welfare of nations have increased 
the importance of economic competition. Nations have worked in every field to be successful in 
competition with other nations, and systems of idea have emerged for this purpose. Different 
customs and traditions of each nation have influenced these ideas and ideologies. Therefore, many 
different and original ideologies have emerged. Turks have often been successful in this competition 
throughout history. By analyzing the reasons for success or failure, many ideas have come to light in 
order to prevail in the international struggle. The most basic of these ideas has emerged as Turkish 
Nationalism. The idea of Turkish Nationalism has expressed its opinion in almost every field, as well 

                                                           
68

 Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur 
tarafından yönetilen Türk Milliyetçiliği Fikriyatının İktisadi Ve Mali Bakış Açısının Analizi isimli tezden 
üretilmiştir. 
 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

319 
 

as its ideas and actions in an economic sense. Ziya Gökalp is one of the most important names of 
Turkish Nationalism, Turkism, and Turanism intellectuals. Gökalp has affected many people with his 
ideas and influenced the economic policies of the Committee of Union and Progress, as well as has 
been significant place in the intellectual establishment in the Republic of Turkey. In the study, 
Gökalp's economic ideas that influenced many people and institutions were analyzed. 

Keywords: Turkish Nationalism, Ziya Gökalp, Turanism, Turkishism, Economy. 

Ziya Gökalp’in İktisadi Bakışı 

1874 ve 1924 yılları arasında yaşayan Gökalp Türk milletinin kaderinin değişmesinde ve dolayısıyla 

tarihinde fikirleriyle önemli yer tutmuştur (Şahin, 2009, 47-49). Osmanlı Devleti’nden Türkiye 

Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde ve Türk milletinin demokrasiyi benimsemesinde, batıcı ve yenilikçi 

bakış açısına geçmesinde en önemli katkıları sağlayan isimdir. Türk milletinin üç sacayağını tarif 

ederken “Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, batı medeniyetindenim” diyerek ifade etmiştir 

(Vayni, 2012: 36). Ki en önemli yapıtlarından birisine bu ismi (Türkleşmek, İslamlaşmak, 

Muasırlaşmak) vermiştir. Türk tarihi hakkında önemli çalışmalara imza atmış ve Türkiye’de 

sosyolojinin kurucusu olmuştur. Gökalp Türk Milliyetçiliğini sistematik bir halde görürken aynı 

zamanda milliyetçiliğin İslam ile birlikte olacağını savunmuştur. Esasında Türk milliyetçiliğinin İslam’ı 

benimsemiş ve İslam gelenekleriyle birlikte vücut bulmuş olduğunu savunmaktadır. Ayrıca 

Türkçülüğün medeniyet gelişimine önem verdiğini muasırlaşmak ifadesiyle açıklamıştır. Özünde Türk 

Milliyetçiliğinin İslamlaşma ve çağdaşlaşma ile perçinlemiştir. Bu anlamda Türk milletinin meselelerini 

en geniş çapta inceleyen, detaylı bir şekilde düşüncelerini ifade eden ilk büyük mütefekkirdir (Ülken, 

1961: 30-31). Bir mütefekkir olmanın gereği olarak birçok alanda çalışmalar yapıp fikirlerini beyan 

eden Gökalp iktisadi anlamda da çalışmalarına çeşitli makale ve kitaplarında yer vermiştir. İslam 

öncesi Türk medeniyetinin iktisadı hakkında çalışmalarını kitaplaştırmıştır ayrıca iktisadi anlamda 

Osmanlı Devleti’nin kötü gidişatına çare bulmak ve yeni kurulmuş olan cumhuriyetin iktisadi 

meselelerini çözümlemek için eserlerinde düşüncelerini ifade etmiştir. Ziya Gökalp cumhuriyetin fikri 

temellerini milliyetçilik ekseni üzerine oturturken iktisatta da milliliği ön plana çıkarmıştır. Milli iktisat 

kavramının ortaya çıkması ve fikri temellerinin oluşmasında ön planda olmuştur. (Cengiz, 2012: 33). 

Milli iktisadın oluşumunda devlete önemli rol biçmiştir. Dönem şartlarına bakıldığında Osmanlı 

Devleti’nin çokça milleti içeriyor, ayrılıkçı milliyetçilik akımları Osmanlı nazarında ve dünyada cereyan 

ediyordu. Osmanlı Devleti’nin bölünmesinden sonra 27 devletin ortaya çıkması da ispat niteliğindedir 

(Vayni, 2012: 37). Bu durum muhakkak ki tesirli olsa da Türk milliyetçiliği fikriyatının temellerini 

dönemin milliyetçi akımlarına bağlamak ve diğer milletlerin ayrılıkçı akımlarıyla bağdaştırmak büyük 

bir yanlıştır.  
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Milli İktisat 

Türk milleti yüz yıllarca büyük bir coğrafyaya hâkim olmuştur. Bu hâkimiyetin temel kaynakları ise 

Türk’ün devlet kurma ve yönetim vasfının tarihi kökenine dayanmasıdır. Ayrıca Osmanlı Devleti ile 

birlikte birçok millete ve geniş coğrafyaya hüküm sürmenin temel nedenlerinden birisi muhakkak ki 

iktisadi yaşamdır. Osmanlı iktisadi anlamda gerileme dönemi ve sonrası haricen başarılı olmuştur. 

Osmanlı kendisine has iktisadi yaşamı kurmuş, nevi şahsına münhasır bir vergilendirme sistemi 

uygulamıştır. Bu nedenle Türk iktisat tarihi kendine has özellikleriyle ortaya çıkmıştır. İslamiyet 

öncesinde ve Selçuklu, Osmanlı devletleriyle birlikte özgün bir ekonomi ve vergilendirme sistemine 

sahip olan Türklerin, kendi fıtratına uymayan liberalizm veya komünizmi benimsemesine gerek 

yoktur. Ziya Gökalp bu düşünceler çerçevesinde milli iktisadı savunmuş ve Türkün kendi iktisadi 

anlayışını milli benliğini kaybetmeden ve çağa uygun olarak ortaya çıkaracağını benimsemiştir. Ziya 

Gökalp’e göre Adam Smith iktisat politikasını oluştururken bir bilim, bir disiplin oluşturduğunu 

düşündü. İktisadın sosyal meselelerden uzak bir pozitif bilim olduğu varsayımıyla hareket etti. Smith 

İngiltere’nin mevcut yapısını da anlatarak bir iktisadi gayeyi sergiledi. Amerikalı Ray ile Alman List, 

liberalizmin kendi ülkelerine uygun olmadığını savundular. Lakin sonrasında Almanya’nın sanayide 

aşırı gelişmesi liberal politika ve düşünceleri Almanya’da canlandırdı. Almanya liberal sisteme büyüme 

ve gelişme sürecini geçirmeden olumsuz bakar iken sanayileşmesini tamamladıktan sonra olumlu 

yaklaşmaya başladı. O dönem Ziya Gökalp Almanya örneğini göstererek, sanayide ilerlediği, iktisadi 

büyümesini tamamladığı ve zenginleştiği zaman Amerika’nın da liberalizmi savunacağını söylemiştir 

(Erişirgil, 2007: 120-127). Günümüze bakıldığına ise bu durumun doğru çıktığını, Gökalp’in 

öngörüsünün doğru olduğunu gözlemleyebiliriz. Gökalp liberal dayatmayı reddederek ne olursa olsun 

peşinden gidilen, sanayileşmede üst düzeye gelmiş ülkelerin iktisadi fikir ve eserlerini değişmez kutsal 

kitap kaideleri gibi okumaya kalkarsak iktisadi anlamda ileri gidemeyeceğimizi savunmuştur (Erişirgil, 

2007: 124). 

Ziya Gökalp salt liberal politikayı reddederken komünist anlayışı da şiddetle eleştiriyordu (İnceoğlu, 

2015: 30-31). Ona göre “Türkler özgürlük ve bağımsızlığı sevdikleri için, iştirakçi(komünist) olamazlar; 

fakat eşitliği sevdiklerinden ötürü fertçi de kalamazlar. Türk kültürüne en uygun sistem tesanütçülük 

yani dayanışmacılıktır. Bireysel mülkiyet sosyal dayanışmaya yaradığı nispette uygundur. 

Sosyalistlerin ve komünistlerin ferdi mülkiyeti kaldırmaya çalışmaları doğru değildir. Bundan başka, 

sadece şahsi mülkiyet olması gerekmez. Kişisel mülkiyet gibi, toplumsal mülkiyette olmalıdır. 

Toplumun fedakârlığı veya zahmeti sonucunda meydana gelen ve kişilerin hiçbir emeğinden 

doğmayan fazla karlar topluma aittir.” (Gökalp, 1923: 197-202). 
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Türk milletinin mülkiyet anlayışına fertçilik mevcuttur. Lakin bu şahsi mülkiyet kavramı yeri ve zamanı 

geldiğinde devlet veya toplum lehine sınırlandırılabilir. Gökalp’in bu anlayışında esasen Smith’e bir 

eleştiri mevcuttur. Smith bireylerin faydaları maksimize olduğunda toplumun faydasının da 

maksimize olacağını savunmuştur. Gökalp ise bu düşüncenin bir hata olduğunu fark etmiş ve 

bireylerin faydalarını arttırmalarına müsaade edilse de bu durum toplumun faydasını olumsuz 

etkileyebilir. Bundan dolayı bireylerin faydaları toplum faydasını olumsuz etkilediği zaman 

kısıtlanabilir düşüncesini ifade etmiştir.  

Ziya Gökalp gerek kapitalizmi gerekse Marksizm’i reddetmektedir. Gökalp milli iktisat kavramı 

çerçevesinde fikirlerini paylaşmaktadır. İttihat Ve Terakki’nin başlangıçta iktisat politikalarının 

olmayışını pratik anlamda Cavid Bey doldurmaya çalışmış (Akın, 2007: 45), sonrasında fikri manada da 

Akçura, Alp Tekin gibi birçok mütefekkir görüşlerini açıklamışlardır. İttihat Ve Terakkinin en önemli 

yayın organlarından olan İktisadiyat Mecmuası milli iktisadın baş savunucusu olmuştur (Toprak, 

2012:108). Gökalp milli iktisadı “tesanütçülük” (milli dayanışma) üzerine kurmuştur. Gökalp’e göre 

iktisat iki bölümden oluşmaktaydı. İlk bölüm üretim olanaklarının geliştirilerek üretim sisteminin 

kurulmasıdır (Şahin, 2009: 60-62). Ülke olarak devlet kanalıyla üretim seferberliği başlatılacak, arz 

arttırılacaktır. Sonraki bölüm ise adil bir servet ve gelir dağılımının gerçekleştirilmesidir. Üretimini 

arttırarak zenginleşen ülkenin adil bir dağılım gerçekleştirerek tüm vatandaşların medeniyetten eşit 

şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Gökalp bu düşünceler ile liberalizme karşı sosyal devlet anlayışını 

benimsemiştir (Toprak, 1985: 743). Ziya Gökalp milli iktisat ile vatanseverlik arasında doğrudan bir 

bağ olduğunu ifade etmiştir (Çavdar, 1992: 165-166). O dönemde çiftçi ve memurlar Türklerden, 

sanayici ve tüccarlar ise gayrimüslimlerden oluşuyordu. Gökalp ise bu şekilde Türk milletinin iktisadi 

gelişmesini tamamlayamayacağını savunuyordu. O, Türk milletinin yalnızca tarım ve memuriyet ile 

değil sanayi ve ticaret ile de uğraşmalarını ve uğraşabileceklerini söylüyordu. Durkheim’den etkilenen 

Gökalp Türk toplumunun iktisadi sınıflara sahip olmasını ve toplumsal iş bölümü yapılması gerektiğini 

söylüyordu (Ergin, 2017: 121). Gökalp günümüzde de çokça dillendirilen “Türkiye bir tarım ülkesidir” 

düşüncesine şiddetle karşı çıkmıştır. Türkiye bir tarım yapan ülke olduğu gibi endüstride de en önde 

gelmelidir. Esasında Gökalp Diyarbekir gazetesinde yazdığı “Muhasebi-i İktisadiyye – İşten Artar 

Dişten Artmaz” adlı yazısında zenginliğin yalnızca tasarruf ile olmadığını, zengin olmanın sırrının 

üretimden geçtiğini vurgulamıştır (Sağlam, 2004: 73).  O dönem mamuller Avrupa ile rekabet 

edemeyecek düzeydeydi. Bunun sebebi ise Türkiye’de makineleşme olmayışıydı. Ulaştırma ve nakliye 

maliyetleri çok fazla idi. Makineleşmenin özellikle tarımda olmayışı katma değeri ve verimliliği 

düşürüyor ve rekabet sağlanamıyordu. Bu olumsuzluğun çözümü ise öncelikle tarımda 

makineleşmenin sağlanmasıydı (Oğuz, 2018: 152-153). Cansız amele diye nitelendirdiği makineleşme 
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sayesinde az emek ile çok verim alınabilirdi. Lakin toplumda iktisadi sınıfların oluşmayışı ve Türk 

insanında yeterli sermaye olmayışı tarımda makineleşmeyi sağlayamayacaktı. Bir şahsın yalnız başına 

yapamayacağı, sermaye gerektiren bu işe devlet teşebbüs etmeli ve toplumun faydasına olacak 

makineleşmeyi arttırmalıdır (Gökalp, 1976: 150-152).  

Müteşebbisler 

Gökalp müteşebbisliği teşkilatçılık olarak tanımlamaktadır. O’na göre Türk milletinin teşkilatçılığı 

zayıftır. Bunun nedeni ise Türk’ün teşkilatçılığı deneyimlememesi ve yeterli miktarda sermaye sahibi 

olmamasıdır. Türk’ün yeterli miktarda bilgi birikimi ve sermayesinin olmayışı Gökalp’i yabancı 

sermayeye olumlu bakmasına itmiştir. O yabancı sermayenin vatana girişini Türk milletinin iktisadi 

anlamda gelişimini tamamlaması için sıcak yaklaşmaktadır. Gökalp’e göre; klasik ekonomi kitapları 

üretim için üç faktörü belirtir. Bu faktörler doğal kaynaklar(toprak), emek ve sermayedir Lakin O’na 

göre üç faktör üretim için kâfi değildir. Üretim için doğal kaynaklar bizde oldukça zengindir. Sermaye 

ise yerli kaynaklardan veya yabancı kaynaklardan temin edilebilir. Keza emekte bizde fazlasıyla 

mevcuttur ki emek de hariçten bulunabilir. Üretim için klasik politikanın söylediği üç faktörden daha 

önemli olan bir faktör vardır. O faktör teşkilatçılar yani müteşebbislerdir. Bizim teşkilatçılarımızsın 

sayısı azdır. Az sayıda olan teşkilatçılarında çapı küçüktür. Gökalp’e göre bizi iktisadi manada zayıf 

bırakan en önemli etken teşkilatçılarımızın olmamasıdır. Teşkilatçı sıradan bir insan değildir. Teşkilatçı 

“yaratıcı bir adamdır”. Teşkilatçının önemli bir özelliği bulunmuş olduğu girişimde pozitif hayaller 

kurması ve teşebbüsünde başarılı olacağını daima ümit etmesidir. Gökalp’e göre iman ve ümit 

yalnızca iktisadi ve ticari alanda değil, başka mecralarda da başarıyı getirmiştir. O’na göre bir teşkilatçı 

tabaka yaratılırsa, bu tabaka şirketler ve kooperatifler kurarlar. Bu tabakanın kurmuş olduğu 

şirketlerden tüm toplum yararlanır ( Gökalp, 1980: 110-114). Ziya Gökalp esasında döneme ilişkin 

iktisadi görüşlerini naklederken yeni iktisadi terimlerde ortaya koyuyordu. Müteşebbis yerine 

teşkilatçılık ibaresini kullandığı gibi iktisat içerisinde iman ve gazi kelimelerini birleştiriyor, bir nevi 

Türkçe iktisadı oluşturuyordu. Cumhuriyet Gazetesinde 15 Mayıs 1940’ta yazmış olduğu makalesinde; 

“Mademki bunların(teşkilatçıların) iman ve ümitleri istilai bir feyze maliktir, bu tesisler üzerinde, 

umum halkın, vaktiyle milli tehlike zamanında Gazi Paşanın ardından gittikleri gibi, büyük bir coşkun 

ile bu “iktisat gazilerinin de” arkalarından koşacaklarına hiç şüphe yoktur. Ondan sonra teknisyenleri 

gerek hariçte gerek dâhilde kolayca bekleyebilirler.” diyerek Türk milletinin yabancı sermayeden 

nemalanabileceğini bahsetmiştir. Ayrıca teşebbüste bulunacak, yeni bir tabaka şekliyle oluşturulması 

gereken teşkilatçıları İktisat Gazileri olarak tanımlamış ve teşkilatçılara vermiş olduğu önemi ifade 

etmiştir. Hatta teşkilatçıların peşinden gitmeyi, milli mücadelede Gazi M. Kemal Atatürk’ün peşinden 
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gitmeye benzetmiştir. Gökalp’in bahsettiği teşkilatçılık sorunu ilerleyen yıllarda nispeten aşılmış ve 

yerli teşkilatçıların sayısı gittikçe artmıştır.  

Yabancı Sermaye 

 

Türk milliyetçiliğinin yabancı sermayeyi kabul edip etmeyeceği zihinlerde soru işareti yaratan 

enteresan bir konudur. Bir milliyetçinin yabancının maddiyatını isteyemeyeceği akla gelen ilk şeydir. 

Lakin Türk milliyetçiliği tamamen her anlamda kendisini dışa kapatan bir milliyetçilik anlayışına sahip 

değildir. Buna dayanak ise Türk milliyetçiliğinin Marksist anlayışı reddetmesidir. Gökalp Osmanlı 

yıllarında yabancı sermayeyi dönemin iktisadi koşulları çerçevesinde reddetmiştir. Lakin o 

reddedişinin sebebini açıklamış ve yabancı sermayeye cumhuriyet ile birlikte olumlu yaklaşmıştır. 

Ecnebi Sermayesi isimli yazısında; “Sermayenin bir memleketten çıkıp diğer bir memlekete girmesi, 

kanın bir uzviyetten alınıp bir başka uzviyete nakledilmesi gibidir. Sermaye bir ülkenin iktisadi kanı 

mesabesindedir (değerinde, derecesinde). Sermayesiz bir memleket kansız bir vücuttan farksızdır. Bir 

vücuda İktisadî bir nakl-i dem ameliyesi yapabilmek için, başka memleketlerin iktisadi kanına yani 

sermayesine müracaat ihtiyacındayız. Benim itikadımca, Cihan harbinden beri iktisadi za’füddeme 

(çöküşe) uğrayan vatanımızın kansız kalan damarlarına ecnebi sermayesi aşılanmasıyla, bu sevgili 

vatan, yeni bir hayata nail olacaktır.” demiştir (Sağlam, 2004: 81-82). Gökalp bir ülkenin ve milletin 

asla sermayesiz olamayacağını söylemiştir. İnsan vücudunda ki kana benzettiği sermayenin yetersiz 

olması durumunda ülke içine nakledilmesi ve alınmış olan sermayenin kullanılması gerektiğini ifade 

etmiştir. Gökalp Osmanlı döneminde yabancı sermayeye karşı çıkmasının nedeni olarak 

kapitülasyonları göstermiştir. Gökalp; “Memleketimiz eski zamanlarda da ecnebi sermayeden çok 

istifade etmiştir. Memleketimizi şimendiferlerle donatan ecnebi sermayeleri değil midir? Biz bugün 

istersek, onları satın bile alabiliriz. Bankalar, borsalar, sigorta müesseseleri, hep ecnebi sermayesiyle 

husule gelmiş değil midirler?” (Gökalp, 2016: 105) diyerek geçmişten örneklerle fikirlerini 

desteklemiştir. Dırama ve Sezer muhacirlerinin Osmanlı topraklarına gelince hükümetten evvel tütün 

tüccarlarından para aldıklarını ve böylece tütün ekicilerinin o yıl fazlaca tütün ektiklerini örnek 

göstermiştir. Gökalp yabancı sermaye için “Ecnebi sermayeler geliyor!” derlerse, “hoş geldiler, sefa 

geldiler demeliyiz” (Gökalp, 2016: 106) ibaresini kullanmıştır. Gökalp yabancı sermayenin yurtiçine 

girişi ve kullanılmasına sıcak yaklaşsa da yabancı sermayenin hükümetler aracılığı ile ülkeye girmesine 

karşıdır. Yabancı sermaye gelse dahi onlar Türk şirket olmalıdırlar ve devletin kuralları çerçevesinde 

gelmelidirler (Gökalp,2016:106). Bu durum ise Gökalp’in kapitülasyonlara olan olumsuz bakış 

açısından kaynaklanmaktadır. 
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Türk milliyetçiliği fikriyatı temelinde milletlerarası rekabeti kabul etse de iktisadi anlamda yabancı 

sermayeye, mal ve hizmetlerin ihraç ve ithalatına olumlu bakmaktadır. Aslına Türk milletine fayda 

sağlayacak ise yabancılarla ticaret yapılmalı, sermayeleri kullanılmalıdır fakat yabancılar ile iktisadi 

münasebet Türk iktisadına zarar verecek ise o münasebet gerçekleşmemelidir.  

Sonuç 

 

Türk Milliyetçiliği fikriyatı temeli Türk tarihine dayanan, Göktürk’ten Hun’a, Selçukludan Osmanlı’ya 

uzanan, Türkiye Cumhuriyetini kuran bir fikir sistemidir. Bu fikriyatın hayatın her alanında olduğu gibi 

iktisadi ve mali anlamda da fikir sisteminin olması gayet tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu 

etkileyerek fikriyatı devlet fikriyatı haline getiren isimlerin en önemlilerinden biri ise Ziya Gökalp’tir. 

Gökalp tarihin içerisinde kaybolmuş bilinmezlerin ortaya çıkarılması gibi, sahaflarda kaybolmuş 

nadide eserlerin bulunması gibi, şehrin altına gömülmüş antikaların çıkarılması gibi Türk milletine ait 

temel ideoloji ve fikriyatı da ortaya çıkarmıştır. Türkçülük fikriyatını kendi düşünceleriyle birlikte 

kaleme alırken esasında bir disiplin haline getirmiştir. Bu disiplin içerisinde, bir mütefekkir olmanın 

gereği olarak, sosyal hayatın hemen her alanında fikirlerini beyan etmiştir. Bu fikirlerin önemli bir 

kısmı ise iktisadi ve mali fikirleridir. Türk milliyetçiliği tarih boyunca var olduğu gibi Türk 

milliyetçiliğinin iktisadi görüşü de esasen hep var olmuştur. Ziya Gökalp’te mevzu bahis fikriyatın 

iktisadi düşüncelerini ortaya koymuştur. Gökalp yalnızca teorik anlamlar yüklememiş bizzat yaşadığı 

çağın problemlerini çözecek uygulama önerilerini de sunmuştur. Gökalp’in 19.ve 20. Yüzyılda tespit 

ettikleri sorunlardan bazıları bugün tekerrür etmektedir. Türk iktisadi olarak zenginleşmelidir. Türk 

milletinin iktisadi olarak zenginleşmesi için Gökalp’i iyi incelemeli ve anlamalıdır. İktisadi kalıpları ve 

dayatılmaya çalışılan belirli doktrinleri reddeden ve ayrıca öz Türkçe iktisadi terimleri hayatımıza 

kazandıran Gökalp’in vaktiyle, ortaya attığı sorunlara ilişkin çözümler günümüzde de 

uygulanabilecektir. Şüphe yoktur ki Gökalp anlaşıldığı takdirde bugünün iktisadi meselelerine de 

merhem olacaktır. 
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Özet 

19. yüzyılda bir yanda Sanayi Devrimi’nin etkisiyle kalkınan ve kentleşen Avrupa diğer yanda ise 
nüfusunun büyük kısmının köylerde yaşadığı, geleneksel üretim metotlarından henüz ayrılmamış olan 
bir Osmanlı İmparatorluğu vardı.  Dünyanın Osmanlıya biçtiği rol tarımsal üretime dayalı olarak 
hammadde üretmesiydi. Osmanlı Devleti’nde tarım ve hayvancılıktan sonra dokuma sektörü 
gelmekteydi. Bu dönemde devlet bu sektörü ilerletebilmek için fabrikalar kurmuş fakat bunların 
sadece bazıları başarılı olabilmişti. Bu fabrikalardan düşük seviyede verim alınmasının en büyük 
sebebi ise mühendis ve ara elaman eksikliğiydi. Osmanlı imparatorluğu özellikle yüzyılın ikinci 
yarısıyla beraber, güçlü aleyhtarlara rağmen sanayileşme çabasını artırmıştı ve Mithat Paşa 
öncülüğünde kurulan sanayi mektepleri sayesinde önemli ilerlemeler kat etmişti. Öyle ki bu 
mektepler kısa sürede ülkenin genelinde kurulacak ve devletin sanayi için ihtiyaç duyduğu personel 
talebini karşılayacak seviyeye gelecekti. Ancak II. Abdülhamid’le beraber bu mekteplerin devlet 
politikası gereği dönüştürülmesiyle fayda uzun sürece yayılamamıştır. 17.yy’a kadar Devletin teknik 
personel talebini karşılayan Lonca örgütlenmeleri, merkezi yönetimin zayıflaması ile birlikte 
işlevselliğini yitirmişti. 19. Yüzyılla beraber ilk fabrikaların kurulmasıyla beraber ise Osmanlı’da işçi 
sınıfı ortaya çıkmıştır. Özellikle Tanzimat Fermanı’nın etkisiyle işçi sınıfı tam anlamıyla ortaya çıkmış, 
yüzyılın son çeyreğiyle beraber de işçi sayılarında artışlar meydana gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Osmanlı Sanayisi, Sanayi Mektepleri, Osmanlı İşçi Sınıfı. 

Development of Industry in the Ottoman Empire in the 19th Century 

Abstract 

In the 19th century, on the one hand Europe, which developed and urbanized under the effect of the 
Industrial Revolution, on the other hand there was Ottoman Empire where the majority of its 
population lived in villages, which had not yet deviated from traditional production methods. The 
role the world gave to the Ottomans was to produce raw materials based on agricultural production. 
Weaving industry comes second after agriculture and animal husbandry in the Ottoman Empire. In 
that times, the Empire built factories in order to improve this industry but only a few made it 
successfully. Main reason for the low efficiency from these factories was the lack of engineers and 
intermediate staff. Especially in the second half in the century, despite strong opponents, Ottoman 
Empire increased its industrialization efforts and made significant progress thanks to the industrial 
schools established under the leadership of Mithat Paşa. In fact these schools would be established 
throughout the Empire in a short period of time and would reach the level to provide the personnel 

                                                           
69

 Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur 
tarafından yönetilen İttihat ve Terakki Döneminde İktisadi ve Mali Politikaların Sosyoekonomik Sonuçları isimli 
tezden üretilmiştir. 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

327 
 

demand of the empire for the industry. However, with the transformation of these schools, as 
required by the state policy, the benefit could not be extended to a long time of period, with 
Abdulhamid II. Until the 17th century, guild organizations that provided the empire’s demand for the 
technical personnel lost their functionality with the weakening of the central administration. With 
the establishment of the first factories in 19th century, working class developed in the Ottoman 
Empire. Especially with the virtue of the Tanzimat Edict, working class has developed completely, and 
the number of workers has increased with the last quarter of the century. 

Keywords: Tanzimat, Ottoman Industry,  Industrial Schools, Ottoman Worker Adjective 

 

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAYİ 

Osmanlı İmparatorluğunda nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşamaktaydı. Köylüler satmak için 
değil kendi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim yapıyorlardı. 19. Yüzyılın sonlarına kadar 
Anadolu’da halk kıyafetlerini ipliği eğirmekten dokumaya kadar kendisi yapıyordu. Avrupa’da sanayi 
devrimi gerçekleşirken 18. Yüzyılda Anadolu ve Balkanlarda ekonomik gelişme zanaat üretimlerini 
artırmış ve farklı sektörlerde yeni imalathaneler kurulmuştu(Pamuk, 2017: 159-160). Ayrıca 
imparatorluk içinde zanaatlarda bölgelere göre sektörel uzmanlaşmaya gidilmişti. İpek üretiminde 
Şam, Halep, Bursa, Amasya, Diyarbakır ve Edirne merkez konumdaydı. Pamuklu kumaş üretiminde ise 
Ankara, Denizli, Sivas, Adana, Kastamonu ve Malatya şehirleri önde geliyordu. Selanik, Sivrihisar ve 
Tosya çuha kumaş üretiminde nam salmıştı(Alibeyov, 1994: 1494). 

 19. Yüzyıla gelindiğinde imalathaneler değişen teknoloji karşısında geleneksel üretim tarzını devam 
ettiriyordu. Sanayi devriminin ürettiği ucuz mamul mallar karşısında imalathaneler gerilemeye ve 
kapanmaya başladı. 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ticaret anlaşmalarıyla birlikte ithalat sürekli 
bir artış göstermiş ve yerli zanaatkârlar bu ürünler ile rekabet etmeyi başaramamıştır. Sanayi 
devriminin ürünleri ilk başta İstanbul ve Anadolu limanlarını etki altına almış ve yüzyılın sonuna doğru 
Anadolu’nun iç bölgelerine kadar etkili olmuştur(Pamuk, 2017a: 17-18). 

19. yüzyılda Osmanlı imalatında dokuma sektörü hızla gerilemekteydi. 1812 yılında İşkodra’da 2000 
civarında dokuma tezgâhı bulunmaktaydı fakat 1864 yılına gelindiğinde bu sayı 200 tezgâha kadar 
düşmüştü. 19. Yüzyılın başlarında Halep yılda yüz milyon frank değerinde dokunmuş ürün ihraç 
ederken yüzyılın sonlarına doğru bu ihracat 8 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde İngiltere ise hızla 
sanayileşmekteydi. 1843 yılında 1819 adet dokuma fabrikasına sahip olan İngiltere 1874 yılında 
fabrika sayısını 2655 e çıkarmıştır. Osmanlı devletinde imalathaneler kapatılırken Avrupa’da ise 
sürekli olarak fabrikalar açılıyordu. Kapatılan imalathanelerin yerini Avrupa dan gelen ürünleri satan 
dükkânlar almaya başlamıştı. 1872 yılında 33 bin nüfuslu Trabzon’da tam 1232 dükkân 
bulunmaktaydı, yani her 27 kişi için bir dükkân vardı. Bu durum diğer Anadolu şehirlerinde de 
benzerlik gösteriyordu(Avni,1937:8).   

Osmanlı Devleti tarım ve hayvancılık temelli geleneksel ekonomisini ve genel üretim tarzını Sanayi 
Devrimi gerçekleşene kadar korudu. Fakat 19. Yüzyıla gelene kadarki süreç içerisinde tarımsal 
sistemin bozulması, toprak kayıpları ve sanayileşme hamlelerine uzak kalınması Osmanlı’nın dünya 
pazarında Avrupa ile rekabet gücünü azaltmıştır. 19. Yüzyıl imparatorluk için bir dönüm noktasıdır, 
geleneksel üretim tarzının artık değiştirilmesi gerekliliği fark edilmiş ve reformlara hız 
verilmiştir(Erdem, 2016: 18). Ayrıca Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın başlattığı sanayileşme hamleleri 
ve sonucunda imparatorluğa karşı kazanmış olduğu askeri başarılar Osmanlı sanayisinin eksikliğini 
gözler önüne seriyordu(Pamuk, 2017: 201). 19. Yüzyılın başlarında devlet tarafından saray ve 
ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla İstanbul ve çevresinde dokuma, deri, fişek, kundura ve 
çini fabrikaları kuruldu(Tokgöz, 2000: 368). 
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Osmanlı Devletinde tarımdan ve hayvancılık sonra en önemli üretim faaliyeti dokuma sektörüdür. Bu 
sebepten ötürü 19 yüzyılda imparatorluk içinde açılan dokuma fabrikalarını inceleyeceğiz.  

 

Tablo 3: 19. Yüzyılda Açılan Dokuma Fabrikaları 

No  Fabrika Adı Kuruluş Yeri Kuruluş Tarihi 

1 Beykoz Çuha Fabrikası   İstanbul   1805 

2 Tekstil Fabrikası  İstanbul 1823 

3 İplikhane-i Amire  İstanbul 1827-1828 

4 Feshane İstanbul 1828 

5 İslimiye Çuha Fabrikası İslimiye(Bulgaristan) 1830 

6 Feshane-i Amire İstanbul 1833 

7 İzmit Fes İmalathanesi İzmit  1833 

8 İslimiye Şayak Fabrikası İslimiye(Bulgaristan) 1840 

9 Zeytinburnu Dokuma Fabrikası İstanbul 1842 

10 Balıkesir Çuha Fabrikası Balıkesir 1842 

11 İplik Bükme Fabrikası İstanbul 1843 

12 İzmit Çuha Fabrikası İzmit 1843 

13 Hereke Fabrikayı Hümayun  İzmit 1843 

14 Bakırköy Bez Fabrikası İstanbul 1848 

15 Harir Fabrika-i Hümayunu Bursa 1852 

16 Bakırköy Levazımatı Umumiye 
Askeri Fabrikası  

İstanbul  1855 

17 Çekmece Bez Fabrikası İstanbul - 

18 Hereke Halı Fabrikası İzmit 1895 

19 Asker Üniforma Fabrikası İzmit 1896 

Kaynak: Mustafa Kurt vd., 19. Yüzyılda Osmanlı Sanayileşmesi Sürecinde Kurulan Devlet 
Fabrikaları: Bir Envanter Çalışması, s.257-258. 

 

19. yüzyıl boyunca birçok dokuma fabrikası açılmış fakat bazıları işletilemediğinden kısa süre sonra 
kapatılmıştır. Fabrikaların temel amacı ordunun ve sarayın ihtiyaçlarını karşılamaktı, bundan dolayı 
açılan fabrikalarda kapitalist üretim tarzı benimsenmemiştir. Ancak bu fabrikalardan istenilen 
düzeyde verim alınamamıştır, bunun en temel sebebi ise nitelikli mühendisler ve çalışacak ara 
elemanların olmayışıdır(Kurt v.d., 2016: 157-158). 19. Yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde “Avrupa 
makineleriyle, Avrupa hammaddesiyle ve usta Avrupalı ellerle Osmanlı’da kumaş üreten” bu sanayi, 
daha kuruluş aşamasında çökmeye başlamıştı(Pamuk, 2018: 129). 

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde sanayileşme çabaları devam ederken, buna karşı sanayi aleyhtarlığı 
yapanlar da ön plana çıkmıştır. Hatta devlet içerisinde sanayileşmeye gerek olmadığını söyleyen 
âlimler de görülmüştür. Bu âlimlere göre Osmanlı yarı sömürge halinde kalmalı, sanayiden ziyade 
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tarım ülkesi olmalıydı. Tarif ettikleri devlet şekli günümüzün üçüncü dünya ülkeleridir. Yani 
gelişmemiş bir sanayi ve emek yoğun sektörlerde uzmanlaşmayı öngörmüşlerdir. Bu düşünceleri 
savunanlardan en önde gelen isim Mektebi Mülkiyeyi Şahane’de muallimlik yapan Sakızlı Ohanes 
Paşadır.  Paşa ülke içerisinde fabrika kurmanın gereksiz olduğunu, kurulsa dahi Avrupa ile rekabet 
edilemeyeceğini ve bu nedenle de ithalat ağırlıklı bir ekonomi modelini savunuyordu; yani kısacası 
Osmanlı’nın adeta iktisadi sömürge olmasını arzuluyordu. Elbette tüm Osmanlı aydınları Ohanes Paşa 
gibi düşünmüyordu, Vatan şairi, büyük tarihçi ve hürriyet aşığı Namık Kemal;  milli sanayinin 
kurulmasını, şirketleşmeyi ve büyük fabrikalar açılmasının gerekliliğini yazılarında sürekli olarak dile 
getiriyordu(Avni, 1937: 13-14).   

Sanayi Mekteplerinin Açılması 

9.yüzyıl boyunca devlet fabrikalar açıyor fakat açtığı fabrikalarda yabancı uzmanlar çalışıyordu, hatta 
bazı fabrikalarda çalışacak eleman bulunamadığından yeni açılan tesisler daha üretime başlamadan 
kapatılıyordu. Devlet sanayide süreklilik ve fabrikalarda çalışacak uzman personel ve ara eleman 
yetiştirmek maksadıyla sanayi mektepleri açmaya başladı. İlk sanayi mektebi 1848 yılında fabrikalara 
yakınlığı sebebiyle İstanbul Zeytinburnu’nda büyük masraflar yapılarak açıldı fakat eğitime 
başlayamadı. Bu okulun eğitime başlayamamasının en büyük sebebi mektebi kurmakla görevli 
başöğretmen ve müdür, iki Ermeni’nin alanlarında yeterli bilgi ve tedrisata sahip olmamaları 
gösterilebilir. Sanayi mektepleri hususunda ilk başarılı girişimler büyük devlet adamı Mithat Paşa 
tarafından Tuna ve Niş valiliği yaptığı esnada gerçekleşmiştir. Mithat Paşa ordunun ihtiyaçlarını 
karşılamak için halkı dokuma sektörüne yönlendirdi. Bölgenin ulaşım ve haberleşme altyapısını 
geliştirdi ve ticari hayatı canlandırdı. 1863 yılında ilk önce Niş’te olmak üzere, Rusçuk ve Sofya’da 
teknik sanayi okulları (ıslahhaneler) açtı. Bu sayede bölgede dokuma, deri, demir ve matbaa 
sektörlerinde kalifiye eleman yetişiyor aynı zamanda Tuna ordusunun ihtiyaçları karşılanıyordu 
(Önsoy, 1988: s.115-116). 

Mithat Paşa’nın kuruduğu ıslahhaneler başarılı olunca Şam, Bağdat ve Selanik şehirlerinde aynı model 
örnek alınarak okullar açıldı. 1860lı yılların son yarısında bu ıslahhanelerde edinilen tecrübeler 
sonucunda modern tekniklerle üretim yapılmasını kalıcı hale getirebilmek amacıyla kurulan 
fabrikalarda çalıştırmak üzere gençleri eğitmek için sanayi mekteplerinin açılması çalışmalarına hız 
verildi.  Bunun sonucunda 1867 yılında tüm vilayetlerde sanayi mektepleri açılması için talimat verildi. 
Bu dönemde açılan en önemli sanayi mektebi 1868 yılında açılışı bizzat Mithat Paşa tarafından 
yapılan İstanbul Sanayi Mektebi’dir (Çakır v.d., 2016: 160-161).   

2. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra ekonomik sebepleri bahane göstererek birçok sanayi mektebini 
kapattı (Yıldırım, 2012: 139). 1890 yılından sonra tekrar açılan mekteplerin kuruluş felsefesinde 
değişimler meydana gelmiştir. İlk açıldığında “Osmanlılık” fikriyatına uygun olan bu okullar, 
Abdülhamid döneminde neredeyse sadece Müslümanlara hizmet veren okullara dönüşmüştür (Kurt, 
2013: 155).  

İmparatorluğun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara ve savaşlara rağmen sanayi mekteplerine 
yüksek derecede önem gösterildi, çünkü bu mekteplerden sanayileşme adına umutlar bir hayli 
yüksekti. İstanbul Sanayi Mektebinde beklenilen düzeyde bir modernleşme gerçekleşmediğinden 
dolayı, yurtdışından uzmanların getirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar sonucunda Fransa’dan Mösyö 
Servier adında bir mühendis aylık 450 frank maaş ve yıllık 1500 frank ev kirası karşılığında mektebin 
teknik müdür yardımcısı olarak istihdam edildi. Mösyö Servier göreve geldikten hemen sonra detaylı 
bir rapor hazırladı. Raporda mektebin adeta bir hayır kurumu gibi işlediğini, öğrencilerin devlete bir 
faydasının olmayacağını öne sürüyordu. Öğrenciler için yaş sınırlaması olmamasını eleştiriyor, 
kontenjanların sınırlandırılması gerektiğini söylüyordu. Mektepte kunduracılık ve terzilik gibi sanayi ile 
ilgisi olmayan alanların lav edilmesini istiyordu. Özetle belirli bir nizamla yönetilmeyen bu çağın 
gerisinde kalmış mektebi her yanıyla eleştiriyor ve çözüm önerileri sunuyordu. Rapor sonucunda 
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mekteplerde az da olsa gelişmeler yaşansa da Mösyö Servier Fransa’ya döndükten sonra yerine 
getirilen uzmanların yetersiz oluşu gelişimi sekteye uğrattı. Ayrıca İstanbul Sanayi Mektebinde müdür 
olarak görev yapan Tevfik Bey’in mektep üzerinden yolsuzluk yapması, zimmetine para geçirmesi ve 
mektep öğrencilerini evinde şahsi işlerinde kullanması mektebin neden gelişmediğini gözler önüne 
sermektedir (Yıldırım, 2013: 79-92). 

OSMANLI ESNAFI VE İŞÇİ SINIFININ DOĞUŞU 
Osmanlı Devletinde teknik personeller yüzyıllar boyunca ahi teşkilatı sayesinde yetiştirilmiştir(Önsoy, 
1988: 115).  Küçük yaşlarda bir ustanın yanına verilmesiyle birlikte çocuklar ilk olarak yamak olarak 
işe başlar daha sonrasında ise çırak, kalfa ve ustalığa ulaşırdı(Kılınç, 2012: 66). Ahi teşkilatı fütüvvet 
geleneğinin bir devamı neticesinde ortaya çıkmıştır(Akbaş v.d., 2018: 167). Fütüvvet kelimesinin 
kökeni Arapçaya dayanmakta olup gençlik, yiğitlik ve eli açıklık manasına gelmektedir(Yüksel, 2017: 
273). Fütüvvet anlayışının kaidelerini içeren fütüvvetnameler toplumsal ve ticari hayatı düzenleyici 
niteliğe sahiptir. Ahilik ve fütüvvet arasındaki en büyük fark ise fütüvvet anlayışının toplumsal hayata 
ilişkin içeriğin daha fazla olmasıdır. Ahi teşkilatı daha çok ticari hayatı düzenlemeye yönelmiştir 
(Akbaş v.d., 2018: 167-168). Ahi kelimesi arapça “kardeş”  anlamına gelmektedir (Karasoy, 2002: 2).  

Ahiler ilk başta sadece debbağlık yani dericilik faaliyetinde bulunmuşlar fakat yıllar içerisinde faaliyet 
gösterilen meslek dalları artmış ve bu teşkilatlı yapı Osmanlı Devleti içerisinde zanaatkârlar üzerinde 
otorite sahibi olmuştur(Turan, 2006: 178). Osmanlı devletinde gayrimüslim nüfusun artmasıyla 
birlikte ahi teşkilatında 16. Yüzyıldan itibaren Müslüman- gayrimüslim ayrımı kaldırılmış ve Müslüman 
olmayanların da katılabildiği lonca sistemine geçilmiştir(Koyuncu, 2018: 56). Loncalar mesleklerine 
göre ayrılmış zanaatkârların iş hayatına girişlerini düzenliyor, haklarını savunuyor ve üyelerini 
kendilerini seçiyordu. Bu açıdan bakıldığında günümüzün esnaf odalarının görevlerini yerine 
getiriyorlardı (Faroqhı, 2017: 19).    

17. yüzyıldan itibaren otoriter devletin gücünün azalması neticesinde özellikle taşra bölgelerde lonca 
denetimleri aksatılmış ve loncalar işlevselliğini yitirmeye başlamıştır. Bu loncaların altında örgütlenen 
üretim faktörleri lonca kurallarını esnetmiş ve başına buyruk bir vaziyette çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Denetimlerin aksaması sebebiyle imalathaneler önceki dönemlere nazaran daha 
kolay bir şekilde alınıp satılmaya başlamış ve yatırım aracına dönüşmüştür (Pamuk, 2017: 159). 18. 
Yüzyıldan itibaren loncaların gücü gittikçe azalmış, 19. Yüzyıla gelindiğinde artık loncaların esnaf 
üzerinde bir yaptırım gücü neredeyse kalmamıştı. Bu durumlara rağmen devlet İstanbul başta olmak 
üzere loncaları kaldırma fikrine pek sıcak bakmıyordu çünkü loncaların toplumsal gücüne inanıyordu 
(Pamuk, 2018: 114).    

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk endüstri hamlesi olarak nitelendirilen 1835 yılında faaliyete geçirilen 
Feshane Fabrikası ordunun ihtiyaçları için kurulmuş ve işçileri askerlerden oluşmaktaydı. Bu durumun 
bir başka örneği ise Zonguldak kömür ocaklarında görülmektedir. Maden Nazırı Dilaver Paşa bir kanun 
çıkararak Ereğli’nin on dört köyünde ikamet etmekte olan ve yaşları on üç ile elli arasında tüm 
erkekler için yarım gün madende çalıştırmayı mecbur koşmuştur (Karakışla, 1998: 28). 

Osmanlı İmparatorluğunda işçi sınıfının oluşması 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanına 
dayanmaktadır. 1840’lı yıllarda halk makinelerden ve fabrikalardan korkardı, bunun en temel nedeni 
fabrikaların insanları işsiz bırakacağı düşüncesiydi. 1851 yılında Samakof’da açılan bir dokuma 
atölyesine kadın işçiler talan etmek amacıyla girişimde bulunmuşlardır. Makinelerin kullanılmayacağı 
taahhüt edildikten sonra bu girişimden vazgeçmişlerdir. Aynı dönemlerde Bursa’da kurulan bir 
fabrikada ise protesto amacıyla kimse çalışmaya yeltenmez. Ancak işçiler bu durumlardan fayda 
sağlayamayacağını anladıktan sonra istemeseler bile yeni üretim tekniklerine uyum sağlamışlardır. 19 
yüzyılın son çeyreğine doğru işçi sayılarında artışlar meydana gelmiş ve 3000 işçi çalıştıran büyük 
fabrikalar işlemeye başlamıştır (Sencer, 1968: 89-91). 
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SONUÇ 

Osmanlı İmparatorluğu, en güçlü olduğu dönemleri artık geride bıraktığını anladığında dahi her şey 
için bir hayli geç kalmıştı. Avrupa, her alanda Osmanlı’yı geride bırakmış, zenginliğini ise günden güne 
artırmıştı. Osmanlı bu ilerlemeye karşı ortaya attığı çözüm yollarını ise uzunca bir süre iç muhalefete 
kabul ettirememiş, ortaya atılan reform fikirlerinin sağlamlaşıp uygulanması dahi uzunca yıllara mal 
olmuştu. Bunların sonucunda devlet, sürekli geride kalmanın verdiği toprak kaybı, ekonomik 
darboğaz gibi olumsuz sonuçların yanı sıra, devletin ne zaman yıkılacağını dahi konuşmaya başlamış, 
ancak bu konu gündeme geldiğinde katı önlemler alınmaya, reformlar hayata geçirilmeye başlanmıştı 
ancak bu da yeterli olamamıştı. 

Bugün devletlerin birbirine karşı üstünlükleri iki yüzyıl öncesine göre daha keskin ve net değil ancak 
yine de ülkeler arasında belli farklar, belli güç dengelerini etkileyecek seviyelerde. Türkiye 
Cumhuriyeti, halen ekonomik olarak geri kalmışlığın verdiği olumsuz sonuçlarla mücadele etmek 
zorunda kalıyor. Günümüzde devletler için güç, ekonomik refahı sağlamaktan geçmektedir. Osmanlı 
Devleti, bu refahı sağlayamadı ve bu güçsüzlük bir zamanların lider ülkesini birkaç on yılda 
parçalanmaya ve nitekim yıkılmaya mecbur etti. Bu güçsüzlük ve geri kalmışlık, ya da geri kalmışlığın 
reddiyesinin uzun süreler alması, bugün bile sonuçlarını derin şekilde gördüğümüz bir coğrafya ortaya 
çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti sanayi devrimini bu kadar uzaktan takip etmenin ve kabullenmenin, işçi 
sınıfının bu kadar geç ortaya çıkmasının, fabrikaların ve sanayi okullarının bu kadar geç meydana 
getirilmesinin sancılarını bugünlerde bile yaşamaktadır. Ülkemiz avrupalı devletlerin birkaç yüzyılda 
aştığı yolları, daha kısa sürede aşmanın mecburiyeti içinde ki, bu yolları aştıktan sonra ancak ve ancak 
güçlü devletlerin arasında kendine yer bulabilsin. 
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Özet  

Bilimsel düşüncenin günümüzdeki düzeye gelmesinde Galileo’nun birkaç bakımdan önemli rolü 
vardır. Özellikle yöntem konusundaki çalışmaları, döneminde ve sonrasında bilimsel araştırmaların 
ele alınış biçiminin sorgulanmasına neden olması ve bu sorgulanma sonucunda yeni bir bilim yapma 
biçiminin gerekliliğinin anlaşılmasına yol açması bakımından dikkat çekmektedir. Onun yöntem 
anlayışının esasını matematik oluşturmaktadır ve doğanın matematik ile kavratılmasının ve 
kavranılmasının gerekliliğine büyük önem atfedilmektedir. Bunun sonucunda yeni bir doğa ve yeni bir 
evren tasarımının doğması söz konusu olmuş ve geliştirdiği araştırma izlencesi doğrultusunda, 
özellikle doğa bilimi olarak gördüğü fiziğin problemlerini matematiksel analiz yoluyla açıklamaya, 
anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Galileo’nun, böyle bir tutum sergilemesinin bir diğer 
nedeni de bilimsel olan ile bilimsel olmayanı net bir biçimde ayırmak isteğidir. Bilimsel olmayan fizik 
problemlerine matematiğin uygulamasının mümkün olmadığını fark etmiş olan Galileo, bunu 
yapamadığı sürece nicel verilere ulaşamayacağını ve sonuçta nicel veriler olmadan da evrensel 
yasaların imkân dâhilinde olamayacağını açıkça anlamıştır. Böylece Galileo sadece bilimsel 
araştırmalarıyla değil, aynı zamanda yeni bir yöntem anlayışıyla da öne çıkmaktadır. Bu nedenlerden 
dolayı bildiride, öncelikle Galileo’nun Aristoteles’in doğayı anlama yöntemini birçok bakımdan 
değişime uğratarak ve geliştirerek kendisine nasıl yeni bir yaklaşım inşa ettiği üzerinde durulacak, 
ardından da Aristotelesçi bilimsel araştırma izlencesinin esasını oluşturan klasik mantığın yerine 
matematiği geçirdiği açıklanacaktır. En sonunda ise Galileo’nun matematiğe dayalı yöntem anlayışı 
ortaya konulacak, yaşadığı çağın bilime olan bakışına ve bilimsel çalışmalarına yer verilecek ve bir 
değerlendirmesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Modern Bilim, Galileo, Matematik, Fizik, Astronomi 

 

Giriş 

Modern bilimin oluşumunda ve gelişiminde Galileo Galilei’nin (1564-1642) doğaya ilişkin 
düşüncelerinin büyük bir önemi vardır ve öneminden dolayı da modern bilimin kurucusu olarak kabul 
edilmektedir. Öyle ki yaptığı deneyler ve gözlemler ile fizik biliminin tarihsel gelişimine yeni bir form 
kazandırdığı gibi, onun doğayı anlamaya, anlamlandırmaya ve açıklamaya ilişkin düşünce örgüsünün 
oluşturduğu yapının alışık olunan sistemin dışında olması da ayrıca dikkat çekmektedir. Bunu en iyi 
şekilde geleneksel bilgi elde etme sürecinin dışına çıkarak farklı bir zemin üzerine inşa etmeye çalıştığı 
entelektüel bakışında görmek mümkündür. 

Bilindiği üzere Aristoteles’ten itibaren bilgi denildikçe nedeniyle ortaya konulan açıklama 
anlaşılmıştır. Bu bağlamda ve dolayısıyla ilerleyen zaman dilimlerinde bu anlayış çerçevesinde evren, 
doğa ve insan belirli nedenler doğrultusunda anlamlandırılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Galileo 
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bu yerleşik kabule karşın Bacon’ın deneyi öne çıkaran, Descartes’ın ise matematiği önceleyen analitik 
düşünme yöntemini birleştirerek yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ona göre doğa ne sadece deney 
ve gözlemle ne de geometri ile açıklanabilecek kadar basit bir yapıya sahiptir; aksine bu iki yaklaşımı 
bir arada kullanmak gerekir. Çünkü Doğanın dili matematiktir; onu anlayabilmek ve anlaşılır kılmak 
için öncelikli olarak sembollerini öğrenmek ve ardından analiz yoluyla olup bitenleri ölçülebilen 
öğelerine ayırmak; en sonunda da deney ile doğrulamak. Onun bu yaklaşımı dikkatlice ele alındığında 
aslında egemen olan niteliksel bilim anlayışının niceliksel bilim anlayışına dönüştürüldüğü yeni bir 
yöntem önerisi olduğunu anlamak zor değildir (Topdemir, 2011, s. 104-107; Topdemir, 2000, s. 26). 
Bu bildiride, Galileo’nun almaşık düşünce yapısının temel dayanaklarının analizi, yaşadığı döneme 
egemen olan bilim anlayışı ve çalışmalarının modern bilime olan katkıları üzerinde durulacak ve bir 
değerlendirmeye gidilecektir. 

Galileo’nun Bilim Anlayışı 

Yukarıda değinildiği üzere, Aristoteles’ten itibaren bilimin asıl amacının nedensel açıklama olduğu 
iddiası yüzyıllardır benimsenen bir düşünce olmuştur. Galileo’da bu düşünceyi benimsemektedir; 
fakat problemi ele alış biçiminden dolayı yöntemsel olarak farklılıklar göstermektedir. Ona göre bilgiyi 
elde etme yöntemi mantık değil matematiktir. Çünkü doğa matematikle yazılmıştır, onu anlayabilmek 
için dilini ve sembollerini bilmek gerekmektedir. Bunu bilmeden doğanın gizlerini ortaya çıkarmak 
mümkün değildir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Galileo için matematik bir bilim değil yöntemdir. 
Burada dikkat çeken husus Galileo’nun, bilimde deney yoluyla insanları ikna etme yönteminin 
kullanılmasının dışına çıkarak, öncelikle doğada olup bitenin gözlemlenmesi ve daha sonra onun 
nedenlerini veren matematiği bağıntıların ifade edilmesi yaklaşımını kendisine bir yöntem olarak 
almasıdır (Topdemir, 1997, s. 44-45).  

Galileo, Aristoteles’in yöntem konusunda birçok öğretisine karşı çıkmasına karşın onun bilimsel 
araştırmalarında göz önünde tuttuğu gözlemlerden genel ilkelere ve sonra tekrar gözlemlere dönen 
iki aşamalı öğretisini kabul ediyor, aynı zamanda açıklayıcı ilkelerin duyu deneyimlerinden alınan 
verilere dayandırılması gerektiği yönündeki görüşünü de onaylıyordu. Galileo’nun bu bağlamda kendi 
yöntemini üç aşama üzerine inşa ettiğini söyleyebiliriz. Bu aşamalar; analiz, matematiksel kanıtlama 
ve deneydir. Üç aşamada da ortak olan şey matematiktir. Daha önce de belirtildiği gibi bunun sebebi, 
matematiği bir bilim dalı olarak görmesinin ötesinde bilimsel bilgiyi elde etmenin aracı ya da yöntemi 
olarak kabul etmesidir (Topdemir & Yinilmez, 2009, s. 142). Ayrıca Galileo doğanın matematik ile 
kavranması gerektiği düşüncesini yöntem olarak kullandığından dolayı fiziğin araştırma alanının da 
birincil nitelikler ile sınırlı kalması gerektiğine vurgu yapmıştır. Çünkü o, biçim, büyüklük, sayı ve 
hareket gibi özelliklerin cisimlerin temel özellikleri olduğuna, renk, tat ve ses gibi özelliklerin ise 
yalnızca cismi algılayanın zihninde olduğuna inanıyordu. Böylece fiziğin konusunu sınırlandırarak 
teolojik açıklamaları dışarıda bırakmıştır. Ona göre bir hareketin gelecekteki bazı durumların farkına 
varılması adına gerçekleştiğini belirtmek, bilimsel bir açıklama değildir. Bu bakış açısıyla ele 
alındığında ona göre Aristoteles’in doğal hareket tanımı da bilimsel bir açıklama değildir. Çünkü 
“Bırakılan cisimlerin” doğal mekanlarına (yerlerine) ulaşmak için Yer’e doğru hareket ettikleri 
şeklindeki iddianın yanlış olduğu kanıtlanamaz. Dolayısıyla temellendirilemeyen iddiaların fiziğin 
dışında bırakılması gerekir. Bunu yapmasının altında yatan asıl neden bilimsel açıklamalar ile bilimsel 
olmayan açıklamaları birbirinden doğru biçimde ayırabilmek düşüncesidir. Galileo’nun bu sınırı 
belirlemesinin sonucunda cisimlerin hareketlerinin uzaydaki bir koordinat sistemi aracılığıyla 
tanımlanması ve Aristoteles’in nitel uzayı yerine nicel geometrik uzayı tasarlayıp sunması (Losee, 
2008, s. 66-67) mümkün olmuştur. Bununla birlikte, Galileo’nun her ne kadar Aristoteles’in 
düşüncelerinden sıyrılmayı amaçlasa da geleneğin içinden kendini soyutlayamadığını ve De Motu adlı 
eserinde bütünüyle doğal yer öğretisine  (Topdemir & Yinilmez, 2009, s. 62) bağlı kaldığını da 
belirtmek gerekmektedir. Aynı bakış açısını sürdürdüğünden dolayı gezegenlerin yörüngesinin elips 
olduğu görüşünü de benimsememiş olmakla birlikte dairesel hareketin gök cisimlerine en uygun 
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yörünge hareketi olduğu konusunda ısrarcı olmuştur. 

Zaman zaman eskiye bağlı kalmakla birlikte bu noktada şöyle bir soru sormakta yarar vardır: 
Galileo’yu yöntem konusunda ısrarcı olmaya iten neden veya nedenler nelerdir? İlk ve kesin cevap, 
Galileo Rönesans ve Aydınlanma döneminin bir bilginidir ve her iki dönem için çeşitli kaymalar olsa da 
bilim hakikati elde etmede tek başvuru aracı olarak görülmektedir. Diğer taraftan bilimin konusunu 
oluşturan doğaya ilişkin yerleşik kabul de bunu desteklemektedir. Çünkü bu anlayışa göre “doğa 
gerçekten bizim dışımızda ve bizden bağımsız olarak vardır, bizim beklentilerimize bakmaksızın 
işleyen doğa yasaları mevcuttur ve dahası bizler bu yasaları keşfetme gücüne sahibiz” (Cushing, 2003, 
s. 46). Burada belki söz konusu edilmesi gereken husus, bu konuda sahip olduğu farkındalığın 
Galileo’yu farklı bir noktaya taşımış ve bundan dolayı bilimsel araştırmalarda yöntemin ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çekmiş olmasıdır. Nitekim ünlü İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog 
başlıklı kitabında yöntem konusuna şöyle değinmektedir: “Doğru şeyler hep böyledir, bulunduktan 
sonra doğrudurlar; asıl önemli olan o doğruyu bulmayı bilmektir, bulabilmektir” (Galilei, 2008, s. 313; 
Topdemir & Yinilmez, 2009, s. 142). Galileo’nun hem yöntem konusu üzerinde detaylı durmasının 
hem de geleneksel bilim anlayışını değiştirecek şekilde yöntem değişikliğine gitmeyi istemesinin bir 
diğer sebebi de yaşadığı döneme hâkim olan bilim karşıtı tutumu değiştirmek arzusudur. 

Galileo’nun Çağının Bilime Olan Bakışı  

Galileo’nun yaşadığı XVI. yüzyılda Batı’da zihniyet değişimi gerçekleşmiş ve bir düşünce devrimi 
gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşmeyi iki koşula bağlayabiliriz. Bunlardan birincisi, kozmosun yıkılışı, 
dolayısıyla bu kavram üzerine kurulu her türlü düşüncenin yıkılışı; ikincisi ise, uzayın 
geometrikleştirilişi “-yani Galileo öncesi fiziğin, uzay anlayışının, nitelikçe farklılaşmış, somut bir 
kozmik uzay anlayışı yerine, Eucleides geometrisinin türdeş soyut uzayının konması”. Bu iki nedeni 
şöyle özetlemek mümkündür. Doğanın matematikleştirilmesi dolayısıyla bilimin matematikleştirilişi 
(Koyre, 1989, s. 109). Bu değişen evren ve doğa anlayışında Galileo ve onun gibi bilim alanında 
çalışanların yapmaları gereken tahrip olmuş olanı kurtarmaları değil, aksine onun yerine varlığı yeni 
biçimde ele almaları, yeni bir bilgi, yeni bir bilim yöntemi inşa etmeleri gerekiyordu (Koyre, 1989, s. 
110). Bunu yapabilmek için de geçmişin iyi tahlil edilmesi şarttır. Galileo’nun çalışmalarında da bu 
koşulu uyguladığını görmek mümkündür. Öncelikle Aristoteles’in fiziğini anlamaya çalışmıştır, daha 
sonra Aristoteles dinamiğine eleştirel bir biçimde yaklaşarak yeni savlar ortaya koyma yoluna 
gitmiştir. Kendisinden önce Aristoteles’in dinamiğine dayalı olarak -cisimlerin serbest bırakılması ve 
fırlatılması hareketleri- bulundukları ortama bağlı olarak açıklanırken, Hipparkhos, Jean Philopon, 
Jean Buridan ve daha sonra Nicole Oresme bu hareketi nesneye atfederek, impetus (içsel kuvvet) 
kavramı ile açıklamaya çalışmışlardır (Koyre, 1989, s. 118). Galileo impetus kavramının matematiksel 
olarak ifade edilemeyeceğini bildiğinden Arkhimedes statiğinin bakış açısıyla matematiksel bir fizik 
kurmak için bu anlayışın terk edilmesi gerekliliğinden hareket etmiştir. Galileo’ya borçlu olduğumuz 
işte bu yeni kavramdır (Koyre, 1989, s. 121). Başka bir deyişle Galileo, matematiğe dayalı yeni bir 
araştırma izlencesini devreye sokmuş, aynı zamanda Aristoteles’in niteliğe dayalı matematiksel 
tümdengelimi kurma çabasının imkânsız olduğunu da göstermiş ve dolayısıyla nitelik kavramının 
öznel olduğunu düşünerek kaldırmak ve doğa alanından çıkarmak zorunda kalmıştır. Bu aynı zamanda 
bilginin kaynağı olan duyu algısını kaldırıp yerine zihinsel bilginin hatta a priori olanın, gerçeğin özünü 
kavramaktaki tek ve biricik aracımız olduğunu ileri sürmek demekti (Koyre, 1989, s. 127). Başvurduğu 
izlencenin önemini yaşadığı dönemin koşullarını da göz önünde bulundurarak şöyle belirtmek 
mümkündür: Galileo’nun içinde yaşadığı dönem, Rönesans’ın da etkisiyle evrensel Ortaçağ devletinin 
ulus devletlere bölünmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde ekonomide yeni gelişmeler ortaya 
çıkmış, Kilise’nin maddi gücü sarsılmış, derebeyliklerin olanakları ortadan kalkmıştır. Bu yeni yaşam 
biçimi başta eğitim olmak üzere bazı alışkanlıkları değişime uğratmıştır. Bu değişim doğal olarak 
felsefe ve sanata da yansımıştır. Edebiyat ve sanat alanında üstün başarılara tanıklık ettiğimiz bu 
dönemde Greklerden alınan klasik mantığın kanıtlama tekniği yerine inandırma tekniği koyulmaya 
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çalışılmıştır. Eleştirel mantığın nerdeyse yok sayıldığı, salt bilgi edinme gayesinden uzaklaşıldığı boş 
inancın, yani sihir ve büyünün egemen olduğu bir zaman dilimine dönüşen Rönesans, bütün bunlara 
karşın Aristoteles’in otoritesinin kırılması için yapılan çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından dikkat 
çekmektedir. Hem coğrafi keşifler hem de çeviri faaliyetleri bu başarının iki temel kaynağını 
oluşturmaktadır. Dönemdeki bir diğer dikkat çeken gelişme de Kopernik’in yeni bir evren kuramını 
ileri sürmesidir. Böylece başlayan yeni dönem, Galileo’nun bilimsel ve düşünsel atılımlarıyla önemli 
bir gelişme ivmesi kazanmış olacaktır (Topdemir, 1997, s. 43-44). Ayrıca Rönesans dönemi için şunu 
belirtmekte yarar vardır: Rönesans dönemi sadece, Kopernik, Galileo ve Kepler gibi düşünürler 
sayesinde olanaklı olmayan şeylerin olanaklı olabileceğini kanıtlamasını -Yer’in evreninde merkezinde 
olmadığı ve yörüngesinin elips olması- bizlere sunmamıştır aynı zamanda Batı dünyasındaki 
Aydınlanma düşüncesinin temellerini de atmıştır (Iltar, 2018, s. 11-12). 

Yaşadığı döneme ilişkin bu anlatılanların ışığında Galileo’nun niyetinin Kilise’nin otoritesini sarsmak 
olmadığını, çünkü zaten çok önceden itibaren Kilise için böyle bir istenmedik durumla karşılaşma 
olasılığı çok yüksekti, aksine insanları doğadan uzaklaştıran ve “boş inançlara” dayalı akıl yürütmelere 
son vermek olduğunu söylemek gerekmektedir. Aslında baskılara rağmen bu amacı doğrultusunda 
onca soruna göğüs germeye çalışmasının nedeni de budur. Bütün iyi niyetine ve bilime dayalı bir 
gelişmenin imkanını yaratmaya çalışmasına rağmen, ne yazık ki yaşadığı dönemde fikirleri baskılanıp 
bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Galileo’nun yapmış olduğu deneyler ve bu deneylerin neticesinde 
yazdığı kitaplar bilim insanları için büyük bir heyecan verirken, Kilise tarafından tehdit olarak görülüp 
eserlerinin yayınlanmasına zorluklar çıkarılması (Topdemir, 2011, s. 105) evrensel anlamda büyük bir 
utançtır. 

Kilise, Galileo’nun çalışmalarının kendi otoritesini sarsacağı düşüncesine öylesine büyük bir korkuyla 
sarsıldı ki onu engizisyonda yargılayarak hapis cezasına çarptırmaktan geri durmadı. Bu anlatılanlar 
ışığında, Galileo’nun savunduğu görüşler ve yaptığı deneyler üzerinden, onun bilimsel çalışmalarına 
ve bu çalışmaların modern bilimin oluşmasında ve gelişmesindeki rolünün ne olduğuna değinmek 
gerekmektedir. 

Bilim İnsanı Olarak Galileo 

Galileo’nun bilimsel çalışmalarında dikkat çeken bir diğer husus da gözlem ve deney kadar soyutlama 
ve idealleştirmenin önemli olmasıdır. Yer’in hareketine imkân tanıyan bir keşif olan sarkaç kuralı da 
bir idealleştirmenin ürünüdür (Topdemir, 2010, s. 79). Pisa Katedralinde bir ayin sırasında tesadüfen 
avizenin salınımı dikkatini çeken Galileo, bir salınımın sonundan diğer bir salınıma kadar geçen 
sürenin hep aynı olduğunu ve birbirini takip eden salınımların hızının gittikçe azaldığını gözlemler ve 
ilk salınım hızının daha büyük olması gerektiğine karar verir. Nabız atışı ile salınımların sürelerini 
ölçtüğünde ise bütün salınımların aynı sürede gerçekleştiğini fark eder (Fermi & Bernardini, 1961, s. 
14). Basit bir sarkaç düzeneği kuran Galileo, aynı uzunluktaki iki ipin ucuna birer küçük top bağlar, 
ardından toplardan birini durduğu yerde, diğer topu da farklı bir mesafedeyken sallayarak her iki 
sarkacın da eşit zamanlarda eşit salınımlar yaptığını gözlemler. Farklı ağırlıkta topları aynı uzunluktaki 
iplere bağladığında bile aynı periyotta salınım yaptığını tespit eder. Ayrıca bu gözleminin sadece 
gözlemlediği ağırlıklar için geçerli olmadığını, ipin uzunluğuna ve sarkacın diğer özelliklerine veya her 
bir harekette meydana gelen mesafeye bağlı olmadan bir ipe asılı olan herhangi bir ağırlığa özgü 
olduğunu kanıtlar (Berry, 1961, s. 146).  

Böylece sarkaç kuralını keşfettikten sonra, hareket ile ilgilenmeye başlayan Galileo yoğunlukla 
hareket üzerine çalışmıştır. Bunun nedeni Kopernik’in geliştirmiş olduğu yeni astronominin 
doğurduğu problemleri çözme isteğidir (Topdemir & Unat, 2018, s. 250). Bu bağlamda çalışmalarına 
başlamış ve Arkhimedes’e duyduğu derin hayranlık ve yaratıcı zekasının bir ürünü olan Küçük Denge 
(1586) adlı eserini ortaya çıkarmış olup bu çalışmasında kaldıraçlar ve denge hakkındaki önermelerin 
çıkarımlarında kullanılmak üzere bazı postulatlar tanımlamıştır (Topdemir & Yinilmez, 2009, s. 59-62). 
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Galileo temel eserlerinden birisi kabul edilen De Motu adlı eserini ise 1590 yılında yayınlamıştır. Bu 
yapıtını Aristoteles’in hareket konusundaki hükümlerinin geçersizliğini kanıtlayabilmek amacıyla 
kaleme almıştır (Fermi & Bernardini, 1961, s. 22-23). 

Bu eserlerinin mahiyetinden de anlaşıldığı üzere Galileo, önce hareketle ilgili olarak cisimlerin 
gerçekte nasıl düştüğünü göstermeye yönelmiştir. Aristoteles’e göre belirli bir ağırlık belirli bir 
noktaya belirli bir zamanda düşer daha büyük bir ağırlık daha hızlı düşerdi. Süre ise ağırlık ile ters 
orantılıydı. Galileo’nun döneminde bunun yanlış olduğu biliniyordu. Lakin Aristoteles’in söyledikleri 
tartışmasız olarak kabul gördüğü için, doğruluğunu sorgulamaya kimse cesaret edemiyordu. Galileo 
bu cesareti gösterme gücüne ve inancına sahip olduğundan dolayı bunun üzerine deneyler yaparak 
bu yanlışlığı görünür kılmayı başarmıştır (Bixby, 1997, s. 19-20). 

Galileo bu çabalarıyla aslında cisimlerin hareketinin uzayda ya da vakum koşullarında nasıl olacağını 
anlamaya çalışıyordu. Aristoteles’e göre fırlatılan bir okun yerini sürekli havanın onu önden arkaya 
geçerek oku ilerletmek suretiyle ilerlemesini sağladığına yönelik teorisi ancak ve ancak havanın varlığı 
ile mümkün olacağından dolayı onun için vakumun olanaksız olduğunu ileri sürmüştü (Bernal, 1995, s. 
199-200). Galileo düşen cisimlerle ilgili olarak Aristoteles’in teorisindeki doğal hareketi çözümlemişti. 
Bir cismin yüksekten düşmeye bırakıldığında yere yaklaştıkça hızının arttığını herkes biliyordu. 
Aristoteles’te doğal yer kavramı olduğu için cisim doğal yerine gitme arzusu taşıdığından yaklaştıkça 
hızlanır kabulüyle hareketi açıklarken, Galileo daha sonra değineceğimiz eseri olan İki Büyük Dünya 
Sistemi Üzerine Diyalog (1632) adlı eserinde bu ilkeyi formüle etmek suretiyle nedenini matematiksel 
olarak açıklamıştır.  

Galileo, fizik yasalarını keşfetmenin ve doğrulamanın tek yolunun deney olduğunu biliyordu (Maury, 
2006, s. 18-21). Doğanın deney yoluyla test edilmiş bilgilerini elde edip bunları matematik yoluyla 
ifade edebilirse olguların birincil nitelikli bilgilerine ulaşmış olacaktı ve böylece evrensel bilgiye giden 
yolu açmış olacaktı (Topdemir & Yinilmez, 2009, s. 117). Bu sürecin aynı zamanda Galileo’nun 
teleskopla tanıştığı döneme denk gelmesi dikkat çekmektedir. Teleskopun ilk defa kimin tarafından 
keşfedildiği, kullanıldığı tartışmalı bir konu olmakla birlikte, ses getiren icadın Hollandalı optikçi Hans 
Lippershey tarafından 1608 yılında gerçekleştirildiği, buna karşın gözlem amacıyla ilk kullanımının ise 
Galileo’ya ait olduğu kabul edilmektedir. Gökbiliminin teleskopla tanışmasıyla birlikte insanlığın bilgi 
dünyasında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Teleskopun inanılmaz özellikleri bilim insanları arasında 
büyük ilgi toplamıştır. Galileo aynı zamanda kendi teleskobunu yapma becerisini de gösterdiğinden, 
pek çok kesimden teleskop talebi de almıştır. Bazılarını önemli şahsiyetlere ve kurumlara da hediye 
etmiştir. Bu kurumlardan biri Venedik Senatosu’dur. Galileo bu armağanına karşılık olarak Senato 
tarafından profesörlük ile ödüllendirilmiştir (Ball, 2015, s. 82-83). 

Herkes kendince bir yeni bulmayı amaçlarken Galileo, teleskobu kullanarak kendinden önce kimsenin 
görmediği yeni bir evrenin kapılarını aralamayla karşı karşıya kalmıştır. Büyük bir heyecan yaratan bu 
yeni evrende Galileo, ilk Ay’ı gözlemlemiştir. Ay’ın Aristoteles’in dediği gibi, kusursuz, düz, kristal bir 
küre (Aristoteles, 2013, s. 63) olmadığını görünce Kopernik’in haklı olduğuna bir kez daha inanmıştır. 
Gözlem sonuçlarını yayımladığı Yıldız Habercisi’nde (1610) Ay hakkında şunları yazmıştır: “Ay’ın yüzeyi 
düz, tekdüze ve çok sayıda felsefecinin Ay ile birlikte diğer gök cisimlerinin olduğuna inandığı gibi 
tamamen yuvarlak değildir, tam tersine düz olmayan, çukur ve tepeciklerle dolu, tıpkı Yeryüzü’nün 
yüzeyi gibi bir tarafta sıra dağlar, bir tarafta derin vadiler ile kaplıdır” (Maury, 2006, s. 34). 

Heyecan verici gözlem macerasını devam ettiren Galileo 7 Ocak 1610’da çarpıcı bir gözlem daha 
yapmıştır. Jüpiter’in ekvatoru hizasında ikisi doğuda biri de batıda olmak üzere üç küçük yıldız 
gözlemlemiştir. Jüpiter’i gözlemlemeye devam ettikçe beklemediği sonuçlarla karşılaşmış, bu küçük 
yıldızların Jüpiter’in arkasında kalmasını beklerken aksine gezegenin her iki tarafında belirdiklerini 
görünce Galileo artık bunların yıldız olmadığından emin olmuştur: Bunlar Jüpiter’in uydularıdır. 
Böylece, Kopernik sistemini destekleyebileceği kanıtları artan Galileo, bu gözlemi ile bütün 
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gezegenlerin Yer’in etrafında döndüğü kabulünü yıkmıştır (MacLachlan, 2008, s. 51). 

Galileo’nun bu başarıları kısa süre sonra farklı kesimlerce farklı şekilde yorumlanmaya başlanmış, 
sonuçta onu destekleyenler ve karşı olanlar olmak üzere iki grup oluşmuştur. Bilimle ilgilenenler onun 
çalışmalarını merakla beklerlerken diğer grup onun görüşlerini Kiliseye karşı bir tehdit olarak algılayıp 
Kitabı Mukaddes’le çeliştiğini iddia etmişlerdir. Galileo ona karşı olanların fikirlerini değiştirmeleri 
adına teleskopla gözlem yapmalarını önermiştir. Galileo’nun hasımlarından kimileri teleskopla 
bakmış, kimileri ise reddetmiştir. Galileo bu olaylar sırasında da gözlemlerine devam etmiş ve Satürn 
çevresinde de olağan dışı şeyler gözlemlemiştir. Lakin bunlar Jüpiter’de olduğu gibi değildir. Lekeler 
bazen kaybolmakta bazen ortaya çıkmaktadır. Onun halka olduğunu gözlemleyebilecek yapıda bir 
teleskopa sahip olmadığı için bunu öngörememiştir Huygens kırk beş yıl sonra daha güçlü bir 
teleskopla bunu yapacaktır (Maury, 2006, s. 61-63; Bryant, 2018, s. 19-20). 

Daha sonra gözlemlerine devam eden Galileo, Venüs’ün Ay gibi değişik haller aldığını gözlemlemiş ve 
bunu ispat etmeden ya da bir başkasının ondan önce keşfetmesi korkusuyla konuyu bildirmek 
amacıyla Kepler’e şifreli bir mektup göndermiştir. Eğer biri ondan önce keşfederse bu şifreyi 
kullanacaktır. Aynı zamanda Venüs’ün kimi zaman Güneş’in önünde kimi zaman da Güneş’in 
arkasında kaldığını gözlemlemesi, Güneş Merkezli Evren Modelinin (Topdemir, 2011, s. 102-106) bir 
diğer kanıtı olması bakımından önemlidir; çünkü Ptolemaios sisteminde bu mümkün değildir (Maury, 
2006, s. 64). 

Bu denli önemli gözlem kamudan saklanamazdı. İnsanların bu yeni dünyayı tanımaları gerekirdi. Bu 
düşünceleri doğrultusunda Galileo gözlemlerini paylaşmak için Roma’ya gitmeye karar verir ve 
gittikten sonra orada birçok deneyle desteklediği konuşma yapar. Bu konuşmalar katılımcılar üzerinde 
olumlu etkiler bırakınca, Galileo’nun Lyncean Akademisine katılması isteği gelir ve Galileo da kabul 
eder ve aynı zamanda Roma’dan ayrılmadan önce VII Urban olarak Papa seçilecek olan Maffeo 
Barberini ile de tanışma fırsatını elde eder. Ertesi sonbahar Galileo ile Barberini Floransa 
Grandükünün akşam yemeğinde bir kez daha bir araya gelirler ve yemekte Galileo, suda yüzen 
cisimler konusunda ayrıntılı bir konuşma yapar. Barberini konuşmayı çok beğenir ve kendisini 
destekleyeceğini söyler, ardından Grandükün de bu görüşlerini yazmasını bildirmesi sonucunda 
Galileo Suyun Üzerinde Duran ya da içinde Hareket eden Cisimler Üzerine Söylevler adlı kitabını 
yazmaya başlar (Sobel, 2000, s. 47-49) ve sözü edilen kitabını 1612 yılında yayınlar. Galileo bu 
eserinde yüzen cisimler ile ilgili öne sürülen iddiaları, Arkhimedes’in yüzen cisimlerle ilgili olan ilkesini 
temel alarak ve yaptığı deneylere de yer vererek açıklamaya çalışmıştır. Buna bağlı olarak 
hesaplamalara ve matematiksel teoremlere de yer vermiştir. Hiçbir başarı cezasız kalmaz kuralı bir 
kez daha çalışmış ve Floransa ile Pisa’daki bazı kimseler Grandükün Galileo’yu desteklemesinden 
rahatsız olmuş ve Galileo’un Suda Yüzen Nesneler adlı yapıtını eleştiren yazılar yazmışlardır. Daha 
sonra bu kimseler Floransa’da Ludovico delle Colembe’nin önderliğinde Galileo’nun itibarını sarsmak 
için mevcut olan Galileo karşıtlarını bir grup içinde toplamışlar, buna karşın Galileo ve arkadaşları da 
Colembe’nin grubunu alaya alıp ona Güvenciler Ligi-Kumrular Birliği adını takmışlardır (MacLachlan, 
2008, s. 69). 

Bunların eleştirilerine cevap niteliğinde mektuplar yazan Galileo’nun yazılarını daha sonra Castelli bir 
araya getirip İtirazlara Cevap başlığıyla 1615 yılında yayınlatmıştır (MacLachlan, 2008, s. 75). Bu 
olaylar olurken başka konular üzerine yoğunlaşmış olan Galileo, güneş lekeleri üzerine çalışmalarına 
başlamıştır. Güneş lekelerini gözlemlerken özellikle iki şey dikkatini çekmiştir. Birincisi lekelerin 
boyutlarının Güneş’in önünde hareket ettikçe günden güne değişmesi, ikincisi ise Güneş’in kendi 
ekseni etrafında dönüyor olmasıdır (MacLachlan, 2008, s. 71). Araştırmalarının sonucunda lekelerin 
Güneş’in yüzeyine yapışık yamyassı bulutlar olduğunu ve lekelerin hareketlerindeki değişikliğin ise 
Güneş’in dönmesinden kaynakladığını belirlemiştir. Böylece Galileo, geleneksel gökyüzü kabullerine 
iki darbe daha indirmiştir. Güneş kendi etrafında döndüğüne göre neden Kopernik’in söylediği gibi 
Dünya’da onun etrafında dönmesin? İkinci olarak da gökyüzü de değişmektedir (Maury, 2006, s. 74-
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75). Galileo, gözlem sonuçlarını 1613 yılında Güneş Lekelerinin Tarihi ve Kanıtları (1613) adıyla 
yayınlatır (MacLachlan, 2008, s. 74). 

Galileo karşıtlarının kışkırtmaları sonucunda Kilise, Galileo’nun çalışmalarını kendisine tehdit olarak 
görmeye başlamıştır. Çünkü Kopernik kuramı daha önceleri Kilise için bir tehdit unsuru görülmezken 
ve sadece matematiksel bir varsayım olarak kabul ediliyorken Galileo’nun keşifleri ile birlikte 
mümkün olabileceğine dair düşünceler artmaya başlanmıştır. 

Zor Günler Başlıyor 

Galileo çalışmalarını her ne kadar devam ettiriyor olsa da onun için zor günler başlamıştı ve 
çalışmalarına baskı olmadan devam edebilmesi için bu durumu çözmesi gerekliydi. Bu sebepten 
dolayı Kardinal Bellarmine ile görüşmek için bir kez daha Roma’ya gitti ve 26 Şubat 1616’da 
görüşebildi (Maury, 2006, s. 88) ancak Kopernik’in kitabını incelenmek üzere askıya almış olan 
Bellarmine’nin Dünyanın Güneş’in etrafında döndüğü fikrinin aptalca, saçma, felsefi ve resmi açıdan 
sapkın olduğunu söylemesiyle görüşme başarısızlıkla sonuçlandı (Berry, 1961, s. 159-160). Bunun 
sonucunda Galileo Domikenlerin de baskısı ile bazı sansürleme önerileri ile karşı karşıya kalmaya 
başladı. 

Galileo’nun problemleri artık kurgusal olmaktan çıkmış, bütün hayatını teslim almaya doğru 
evirilmişti. Bu durumu değiştirmek için Kardinal Bellarmine’den toplantıda olanları anlatan bir demeç 
talep etti. Bellarmine hemen yerine getirdi. Ancak işin arkasında görünmeyen bir el olduğunu 
bilmeyen Galileo dört ay Roma’da kaldı ve ayrılmadan önce Papa V. Paul ile görüştü. Kaygılarını 
anlattı. Papa söylenenlere kulak asmayacağını söyledi. Galileo’nun içi rahatlamıştı. Fakat Floransa’da 
olan arkadaşları hala endişeliydi (Bixby, 1997, s. 77). Kardinal Bellarmine’nin imzalı belgesi ile geri 
dönen  (Bixby, 1997, s. 80) Galileo, rahatsızlanmaya başlamıştı; sağlığı iyi değildi  (Bixby, 1997, s. 81).  

Sağlığını kaybetmeye başlaması Galileo’nun hayatında yeni bir devrenin başlangıcı oldu ama bu arada 
Il Saggiatore (Ayarcı, 1623) adlı eserini kaleme almayı ihmal etmedi. Bu sırada yakın arkadaşı Kardinal 
Maffeo Barberi’ni VII. Urban adıyla papalığa seçildiği için de kitabını ona ithaf etti. Roma’ya tekrar 
giderek arkadaşı olan Papa’dan Kopernik’in yasağını kaldırtamasa da Ptolemaios ve Kopernik 
sistemini iki olası kuram olarak sunacağı yeni kitabına izin almayı başardı. Yazacağı bu kitabın adı İki 
Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog’tur. Galileo bu kitabı dört sene sonunda 1629 yılında tamamlar 
ve biten her bölümü Papa’nın eleştirisine sunar (Ball, 2015, s. 90-91). Kitabın nüshası okunur ufak 
değişiklerden sonra sansürcünün onayı ile iade edilir. Özellikle Papa’nın dikte etmiş olduğu sonuçları 
içeren bir önsöz ile bir sonuç bölümü olan bazı düzeltmeler yapması istenir  (Minois, 2010, s. 95-96). 
Sansürcü Peder Ricciardi metnin düşünüldüğü kadar zararsız olmadığını, eğer izin verirse bir tür suç 
ortağı olacağını ileri sürerek Galileo’nun metni alarak Floransa’ya dönmesine izin verilse de baş 
sansürcü metnin önsöz ve sonuç bölümlerini alıkoymaktan geri durmaz. Böylece kitabın basılmasını 
engellenmiş oldu. Toskana elçisinin yardımıyla Roma’da alıkonulan önsöz ve sonuç bölümlerini geri 
alan Galileo, elçinin yardımıyla Floransa’daki Kilise sansürcülerine kitabını sunup onay almayı 
başarmış ve 1632 yılının şubat ayında yayınlatabilmiştir. Kısa sürede kitap Avrupa’ya yayılmış ve 
büyük beğeni toplamıştır (Bixby, 1997, s. 86). Alanında ses getirmesine rağmen kitap hem Kilise hem 
de entelektüel çevrelerce eleştirilmekten kurtulamamıştır. Çünkü saf bilimsel içeriğine karşın, kitap 
gerçekte Kopernik sisteminin lehinde karşı konulmaz bir teori ortaya koyuyor ve geleneksel teoriye 
ağır bir darbe indiriyordu (Bixby, 1997, s. 86). Buna ek olarak gökbiliminde olan problemleri çözmek 
yeni bir fiziğin, yani doğa felsefesinin kurulmasına bağlı olduğundan Diyalog aynı zamanda bir doğa 
felsefesi kitabıdır. Bu da doğa biliminin kuruluşunda matematiğin rolü konusundaki felsefi sorunun 
çözümlenmesi demektir (Koyre, 1989, s. 124). Bu noktada asıl dikkat çeken husus gelişmelere bu 
andan itibaren Kilisenin de ortak olmasıdır. Bunun nedenini anlamak için eserin içeriğine kısaca 
değinmekte yarar vardır. 
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İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine 

Kopernik kuramının ana sorunu Yer’e hareket vermesi ve bu hareketin nasıl gerçekleştiğinin fizik 
olarak açıklanamaması olduğundan, Galileo Diyalog’da yoğun bir biçimde her tür hareketi irdelemeyi 
amaçlamıştır. Özellikle ilgilendiği hareket ise düşme hareketidir. Bu harekete ilişkin görüşlerinden bir 
kısmı şöyledir: “Hareketsiz bir durumdan düşme durumuna geçen bir cismin eşit zaman aralıklarında 
kat ettiği mesafeler arasındaki oran, birden başlayan tek sayıların arasındaki oranın aynıdır (yani 
1:3:5:7:9 serisinde görülen oran)” (Galilei, 2008, s. 317). Özgün olmasa da düşme hareketine 
matematik olarak getirilmiş en iyi açıklamalardan biri olan bu değerlendirmesinden hareketle Galileo 
yaptığı deneylerle, aynı zamanda bir tür düzgün ivmeli hareket olan serbest düşme hareketinin nasıl 
gerçekleştiğini sonuçta çözmeyi başarmıştır. Ona göre bir cismin hızı düşme mesafesi arttıkça 
artmakta, hızın artış oranı ise her uzaklıkta aynıydı. Konu hakkındaki düşüncelerinin inandırıcı 
olduğundan emin olmak için düşme hareketini kontrollü olarak incelemek için eğik düzlem üzerinde 
deneysel olarak ele almaya karar veren Galileo, öncelikle birkaç varsayım oluşturdu: Tam yatay bir 
düzlemde yuvarlanan top, yalnızca dokunduğu yüzeyin sürtünme kuvveti ile havanın karşı koyma 
etkisi nedeniyle durmaktadır. Peki sürtünmeyi dahil etmek üzere bütün karşı kuvvetler kaldırılırsa ne 
olur? Bu sorulara hareket halindeki bir top, eğer hareketine engel olacak bir şey olmazsa, hareketini 
sonsuza kadar devam ettirir (Galilei, 2008, s. 201-202) cevabını verdi. Şöyle ki: “Önümüzde dümdüz 
ayna misali çok temiz çelikten yapılmış sert bir yüzey olduğunu kabul edelim. Yüzey ufka paralel 
olmasın, biraz eğimli olsun. Üzerine, mükemmel bir küre şekilli, sert ve ağır malzemeden örneğin 
tunçtan bir bilyeyi bırakırsam bilye ne yapar? Siz bilyenin o eğik yüzeyde durmuş vaziyette kalacağına 
inanmıyorsunuz (oysa ben inanıyorum) değil mi?” (Galilei, 2008, s. 200). İniş eğimi ve tırmanma 
eğilimi olmayan bir yüzeyin her kısmı merkezden eşit miktarda uzaktaysa hareketsiz kalır (Galilei, 
2008, s. 204). Galileo, durgun halden düşmeye bırakılan bir cisim ile aynı yükseklikten, yine durgun 
halden fakat bir eğik düzlemden inişe bırakılan cismin hareketi arasında analoji kurarak, ikisinin de 
sonunda eşit hıza ulaşacağını ispat etmiştir (Westfall, 1987, s. 24-26). Bu sonuç Aristoteles’in 
düşmenin cismin ağırlığıyla ilişkili olduğu görüşüne karşı yapılan ilk etkili darbe niteliği taşımaktadır  
(Whitfield, 2008, s. 140-141).  Diyalog, bu açıdan incelendiğinde modern mekanik bilimini oluşturan 
güçlü ve matematik nitelikli ilkelerin ortaya konulduğu bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Galileo’nun 
ulaştığı sonuçlar heyecan vericiydi ve bu sonuçlara kendisi bile inanmakta zorlandı. Çünkü dünyadaki 
bütün kuvvetlerin kaldırılabileceğini bilmiyordu  (Cushing, 2003, s. 120-121). Ancak öngörüsü ufuk 
açıcıydı ve daha sonra Newton bu görüşü formüle ederek eylemsizlik ilkesi olarak adlandırmıştır 
(Bixby, 1997, s. 31 ve 34). 

Galileo’nun hareket kavramının Aristoteles’ten ayrılan en keskin noktası, hareket ile cisimlerin temel 
karakterini birbirinden ayırmasıdır. Düzgün yatay hareket cisimde herhangi bir değişikliğe yol 
açmıyordu ve bu anlamda hareketi ele aldığımızda sadece cismin içinde bulunduğu bir durumdan 
daha fazla bir anlam ifade etmiyordu. Nitekim Galileo’ya göre cisim hareket halindeyken de dururken 
de aynıdır. Kuleden bırakılan taşın düşmesi ile geminin güvertesinden bırakılan taşın düşmesi 
arasında bir fark yoktur (Galilei, 2008, s. 172-173). Başka bir deyişle durmak hareketten daha farklı 
değildir, sadece sonsuz bir yavaşlık durumudur  (Westfall, 1987, s. 20-21; Galilei, 2008, s. 157). 
Hareket veya sükûnet özünde aynı ise veya biri diğerinin türünden ifade edilebiliyorsa, o zaman 
Dünyanın hareket etmesi ve durması da fark etmemelidir (Bixby, 1997, s. 87). 

Akıl ve Bilim Yargılanıyor 

Galileo, aklın ve bilimin ışığında hareket ediyordu ama sapkın ideallerle kendini güç odağı haline 
getirmiş olan Engizisyon kendisine meydan okuduğunu düşündüğü için onu yargılamaya ve 
cezalandırmaya karar vermişti. 23 Eylül 1632’de yargılanmak üzere Engizisyona çağrıldı. Galileo 
Roma’daki Kutsal Divan Genel Komiserinin huzuruna 12 Nisan 1633’te çıktı. Mahkeme bittiğinde 
Galileo iki sebepten dolayı suçlu bulundu. Birincisi 1616 yılındaki yasağa uymamıştı. İkincisi ise Yasak 
Kitaplar Listesi’nin kurallarını çiğneyen bir kitap yayınlamıştı. 16 Haziran 1633’te, Diyalog Yasak 
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Kitaplar Listesi’ne eklendi  (MacLachlan, 2008, s. 104). Galileo, 22 Haziran 1633’te suçlamaları kabul 
etmek durumunda kalarak yıllardır savunduğu fikirlerine artık inanmadığını ifade etmek zorunda kaldı 
(Topdemir & Yinilmez, 2009, s. 53-54). Dostları emrin geri alınması için uğraştılarsa da sonuç 
alamadılar. Bu baskılardan sonra Papa, hapis cezasını Roma yakınlarında Grandüke ait bir köy evinde 
çekmesine çevirdi. 24 Haziran’da Grandükün evine gitmesine izin verilen Galileo, verilen dilekçeler 
sonucunda da yıl sonunda Floransa’ya dönmesine gelecekte izinsiz yazmaması şartıyla kabul edildi 
(Berry, 1961, s. 170-171).   

Galileo bu süreçlerle birlikte bitkin düşüp iyice hastalandı. Fakat yine de çalışmayı bırakmadı. 
Yaşamının son yıllarına yakın görme yetisini kaybetti. 1638 yılında öğrencilerinin de yardımıyla 
mekanik bilimi üzerinde yazdığı İki Yeni Bilim Üzerine Söylevler ve Matematiksel Kanıtlar’ı 
tamamladı.70 Katolik Kilisesi’nin yetkileri dışında kalan Hollanda’da güvence içinde basıldı. Diyalog’da 
izlediği yöntemi kullanan Galileo, kişileri bile aynı bıraktığı bu çalışmasında düzgün ivmeli hareket 
kavramını eski deneyimlerinin temeli üzerine kurup geliştirdi. Serbest düşen bir cisim için ve düz bir 
zeminde yol alan cismin hızını ve geçen zamanı düştüğü mesafeye bağlayan bazı matematiksel 
sonuçlar elde etmiştir. Eylemsizlik ilkesini Newton gibi ortaya koyamasa da önceki söylediklerinden 
daha iyi bir şekilde ifade etmiştir. 

Değerlendirme 

Bilim tarihi araştırmalarının açıkça ortaya koyduğu bir sonuç vardır: Bilimin ayak izlerini ve sahip 
olduğu derinliğini ancak bir sonraki nesil, bir sonraki toplum veya bir sonraki uygarlık gerçek 
mahiyetiyle görebilir! Çünkü ilerlemenin yarattığı akışın içinde sürüklenirken, akışın niceliğini ve 
niteliğini kestirmek güçtür. Oysa bir sonraki uygarlık için akış, yani bilimin yürüyüşü ve derinliği, artık 
tarih olmuş ve etraflıca incelenecek denli nesneleşmiştir. Bu durumda bir sonraki uygarlığın gördüğü 
değişmez sonuç şudur: Bilim ilerlemektedir ve artık çoktan yeni bir toplumsal döneme geçiş 
yapılmıştır. Bu açıklananlar ışığında Kopernik’in bize mevcut sisteme farklı bakabilmenin yolunu 
açtığını ve savunduğu Güneş Merkezli Evren sisteminin devrimci niteliğinin burada yattığını söylemek 
gerekmektedir. Nitekim bu gelişme sürecinin bir sonraki evresini oluşturan Galileo ise bu sistemin 
deney ve gözlem vasıtasıyla matematiksel olarak ispatını bizlere sunmuştur. Bu kanıtlamalardan yola 
çıkarak şu çıkarıma ulaşabiliriz; Kopernik’ten yaklaşık yüz yıl sonra Galileo ile Güneş Merkezli Evren 
Sistemini mümkün olacağının farkına varılmıştır.  

Galileo’nun buradaki asıl amacı Kopernik sistemini savunurken yalnızca göksel devinimlerin daha yalın 
açıklamasını yapmak değildir. Amacı katılaşmış ve sabit fikirlerin egemen olduğu çağının düşünceleri 
yerine, fiziksel ve astronomik olguların daha kapsayıcı ve almaşık bir düşünce sistemi oluşturulmaktır. 
Lakin işler Galileo’nun umduğu gibi gitmemiş, Engizisyon tarafından yargılanarak suçlu bulunmuştur. 
Bununla birlikte her türlü baskıya rağmen bilimsel çalışmalarından vazgeçmeyip, aksine yeni bir 
yöntem geliştirip bilimsel araştırmaların verimliğini artırmakla da bugün modern bilimin kurucusu 
olarak kabul edilmeyi hak etmektedir.  Üstelik tek neden de bu değildir. Şu da hatırlanmalıdır. 
Doğanın ancak matematikle anlaşılabileceği kabulünden hareket etmekle, aslında ve aynı zamanda 
bilimsel olan bilgi ile bilimsel olmayan bilginin kesin ayrımına götürecek bir ölçüt oluşturmaya 
çalışmıştır. Bunun devamı olarak da evreni ve doğayı güvenilir temeller üzerine inşa edilmiş bilimsel 
bilgiler ışığında nitel olarak açıklamak yerine nicel olarak açıklamaya çalışmıştır. Dikkat çeken husus 
ise bu izlencenin günümüz biliminin de başvurduğu bir yöntem olmasıdır.  

 

  

                                                           
70

 Galileo’nun bu kitabı, İki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar (Çev. Yasemin Çevik, Ankara: Elis Kitap, 2011) adıyla 
Türkçeye çevrilmiştir. 
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Özet 

Küresel bir krize sebep olan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) kurum ve kuruluşları yeni bir 
dönemle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu süreçte bireylerde farkındalık oluşturma konusunda geniş 
kitlelere ulaşma önem taşımaktadır. Dijital ortamların yoğun olarak tercih edildiği pandemi 
döneminde YouTube, bireylerle etkileşim sağlama ve bireyleri bilgilendirme amacıyla çoğu kurum / 
kuruluş tarafından önemsenmektedir. Bu durum çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. 
Türkiye’de sağlık alanının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türk Kızılay ve Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti çalışmada örneklem olarak belirlenmiştir. Ele alınan kuruluşların kriz dönemindeki YouTube 
kullanım düzeylerinin ortaya çıkarılması amaç edinilmiştir. Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 11 
Mart 2020 tarihinden itibaren ilk bir aylık süreç değerlendirme kapsamına alınacaktır. Söz konusu 
hesapların genel künye bilgileri sunularak; incelenen tarih aralığında hesapların kullanım yoğunluğu, 
paylaşımların gün ve sayı dağılımları, videoların ortalama süresi ve konu paylaşımları, izlenme 
oranları, paylaşım başlıkları analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi Dönemi, Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Kızılay, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti. 

The Use of YouTube by Non-Governmental Organizations During the Covid-19 Pandemic: A 
Descriptive Analysis on the Turkish Red Crescent and the Turkish Green Crescent Society 

Abstract 

A New Coronavirus Disease (COVID-19) that has caused a global crisis is facing a new era for 
institutions and organizations. In this process, it is important to reach a wide audience in order to 
create awareness in individuals. During the pandemic period, when digital media are heavily 
preferred, YouTube is considered important by most institutions / organizations for the purpose of 
interacting with individuals and informing individuals. This is the main starting point of the study. The 
Turkish Red Crescent and the Turkish Green Crescent Society, one of the leading non-governmental 
organizations in the field of health in Turkey, were identified as samples in the study. It is aimed to 
identify the levels of YouTube usage of the organizations discussed during the crisis period. As of 
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March 11, 2020, when the first case was detected in Turkey, the first one-month process will be 
covered by the evaluation. General imprint information of these accounts will be presented; density 
of accounts usage, day and number distributions of shares, average duration of videos and topic 
shares, viewing rates, share titles will be analyzed in the date range studied. 

Keywords: Covid-19, Pandemic Period, Non-Governmental Organizations, Turkish Red Crescent, 
Turkish Green Crescent Society. 

 

GİRİŞ 

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) 1980’den sonra Türkiye’de yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 
hizmet ettikleri alanlarda da çeşitlilikler yaşanmıştır. Bu artışla birlikte kuruluşların yürütmüş oldukları 
faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri gibi konular gündemde sık sık yer bulmuş, toplumda 
farkındalık oluşmasına katkı sağlamıştır. Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte daha geniş kitlelere 
ulaşma imkânı yakalayan sivil toplum kuruluşları, bir ya da birden fazla sosyal medya hesabını 
kullanmayı tercih etmektedir.  Günümüzde bilgi kirliliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte farklı alanlarda 
yer alan kurum ve kuruluşların resmi web sayfaları ve sosyal medya hesapları güvenilirlik noktasında 
önem taşımakta ve güvenilir bilgi kaynağı olma niteliğini bünyesinde barındırmaktadır.  

Küresel olarak tüm yapıları etkileyen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ilk olarak Çin’in Vuhan 
Eyaleti’nde ortaya çıkmakla birlikte 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür 
(https://covid19.saglik.gov.tr/, 2020). Covid-19 pandemi döneminden STK’lar çeşitli açılardan 
etkilenmiştir. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından Eylül 2020’de yayımlanan “Covid-19 
Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi – II Raporu” başlıklı 
çalışmasına göre araştırmaya katılan kuruluşlardan %19’u faaliyetlerini uygularken çok zorlandıklarını, 
%22’si biraz zorlandıklarını, %39’u ne zorlandıklarını ne de zorlanmadıklarını, %14’ü 
zorlanmadıklarını, %6’sı hiç zorlanmadıklarını ifade etmiştir. 

Covid-19 pandemi dönemi ve STK’ların sosyal medya kullanımı göz önünde bulundurularak yola 
çıkılan bu çalışmada içinde bulunulan dönemin sağlık temelli olmasından dolayı Türkiye’nin sağlık 
konusunda önde gelen kuruluşlarından Türk Kızılay ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti örneklem olarak 
seçilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından gelen 1 aylık zaman 
diliminde söz konusu STK’ların YouTube kullanım düzeylerinin ortaya çıkarılması amaç edinilmiştir. 
Betimleyici analizin kullanıldığı çalışmada oluşturulan sınıflandırmalara yönelik tablolar sunulmuştur.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sivil toplum kuruluşu kavramı Türk Dil Sözlüğü’nde; toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele 
alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik şeklinde 
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2020).  

Kavramın tanımı konusunda çok çeşitli görüşler olmakla birlikte literatürde kabul gören geniş ve dar 
anlamlı olmak üzere 2 tanımı mevcuttur. Kavramın geniş tanımı; toplumsal yapı içerisinde idarenin 
herhangi bir parçası olmadan sivil toplum alanında faaliyette bulunan; siyasi gruplar, esnaf ve işçi 
sendikaları, loncalar, spor kulüpleri, sanat ve kültür dernekleri, odalar, birlikler, büyük küçük özel 
sektör girişimleri, dini kurum ve kuruluşlar gibi her örgütlü yapı sivil toplum kuruluşunu 
oluşturmaktadır. Ancak bu tanımlamada sınırların net bir şekilde belirlenememesi sorun teşkil 
etmektedir. Kavramın dar olarak ifade edilen tanımında ise sadece gelişme alanında yani sosyo-
ekonomik kalkınmaya katkı sağlama şeklindeki örgütlü yapılar sivil toplum kuruluşu olarak sayılmakta 
ve dört temel üzerine kurulmaktadır. Bunlardan ilki örgütün kurulmasına engel teşkil eden herhangi 
bir yasal düzenlemenin olmaması ve kuruma katılımın gönüllü olarak gerçekleşmesidir. İkincisi 
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bağımsızlık; üçüncüsü kar amacı gütmemesidir.  Dördüncüsü ise amaçlar ve bu amaçlara bağlı 
değerler açısından kendi çıkar ve yararına çalışmamaktır (Arslan, 2001: 118-121). 

Sivil toplum kuruluşları, demokrasiye önemli ölçüde katkı sağlamaktadır ancak demokrasinin 
uygulanabileceği tek araç olarak kabul edilmemelidir (Willetts, 2011: 3). Sivil toplumların hayatta 
kalabilmelerinde örgütlü yapılar önemli rol oynamakta ve sivil toplum kuruluşları ile bu durum 
sağlanmaktadır (Karakoç, 2014: 358). Örgüt, bir ideali ya da inançları savunmak veya bir amacı 
gerçekleştirmeye yönelik olarak özgür bireylerin meydana getirdiği topluluktan oluşmaktadır. Sürekli 
olması ve sadece üyelerine değil başkalarına da yarar sağlaması gerekmektedir (Ryfman, 2006: 40). 

Sivil toplum kuruluşları sağlık, çevre, eğitim vb. birden fazla alanda faaliyet göstermektedir. 
ICNPO’nun (International Classification of Non-profit Organizations) yaptığı sınıflandırmada 12 ana 
kategori yer almaktadır. Söz konusu kategoriler şu şekildedir (Salamon, Anheier, 1996: 7): 

1. Kültür ve eğlence, 
2. Eğitim ve araştırma, 
3. Sağlık, 
4. Sosyal hizmetler, 
5. Çevre, 
6. Kalkınma ve barınma, 
7. Hukuk, savunuculuk ve politika, 
8. Hayırsever aracıları ve gönüllülüğü geliştirme, 
9. Uluslararası, 
10. Din, 
11. İş örgütleri, mesleki örgütler ve sendikalar, 
12. Diğerleri. 

ICNPO’nun sektörel ayrıma dayalı olarak yapmış olduğu kategorizasyon uluslararası çalışmalar 
arasında en fazla kullanılan sınıflandırmadır (Yaşama Dair Vakıf, 2016: 15). 

Sivil toplum kuruluşları hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin iletişim araçlarından sıklıkla 
faydalanmaktadır. İletişim maliyetlerinin azalması, sivil toplum kuruluşlarındaki girişimcilerin 
örgütlenmesini kolaylaştırırken aynı zamanda daha ucuz olmasını sağlamıştır (Werker, Ahmed, 2008: 
81). Özellikle daha az kapasiteye ve sınırlı bütçeye sahip kuruluşların, örgütsel imajı teşvik etmek ve 
fon oluşturmak için faydalı olabilecek yeni medya araçlarını daha kapsamlı bir şekilde kullanması 
gerekmektedir (Seo ve diğ., 2009: 126). Yeni medya ortamları sivil toplum örgütleri tarafından 
kendilerinin tanınması, eylemlerinin organize edilmesi, eylemler ile ilgili bilgi verilmesinin yanı sıra 
destekçi, gönüllü sağlama adına daha fazla tercih edilmektedir (Binark, Löker, 2011: 15).  

Sivil toplum kuruluşlarının hem finansal hem de geniş kitlelere ulaşamama sorunu hizmetlerini yerine 
getirmelerine engel olmaktadır. Sosyal medyanın aktif bir biçimde kullanılmaya başlanması ile birlikte 
sivil toplum kuruluşları daha geniş kitlelere ulaşmakta (Gümüş, Ağaçcı, 2018: 657), hizmet ve 
etkinlikleri hakkında bilgi vermeleri kolaylaşmaktadır. Kuruluşlar sosyal medyayı pazarlama ve halkla 
ilişkiler faaliyetleri için kullanmalarının beraberinde kriz iletişiminde de önemli bir kanal olarak 
görmektedir. Halkı hızlı ve doğrudan bilgilendirmede, diyalog kurmada sosyal medya kullanılmaktadır 
(Utz ve diğ., 2013: 40). Sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkilerde sosyal medyayı birden fazla amaçla 
kullandığı görülmektedir. Etkinliklerin duyurulması, çağrı yapılması, etkinlik gelişimi hakkında bilgi 
verilmesi, imza kampanyaları, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren konular etrafında kamuoyu 
oluşturulması (Onat, 2010: 108), hem güncel konular hem de kuruluşu ilgilendiren konularla ilgili 
farkındalık yaratılması, imaj çalışmaları, itibar yönetimi, kriz yönetimi gibi hedeflerle kullanılmaktadır.  

Yeni iletişim teknolojileri geleneksel araçların güçlerini aşmaktadır. Daha önce çeşitli ortam ve 
araçlarla yapılan birçok iletişim faaliyeti gelişen internet teknolojisi ile birlikte tek bir araç üzerinden 
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yürütülebilir hale gelmekte ( Özutku vd., 2014: 79-80) ve geleneksel kitle iletişim araçlarının birçok 
özelliğini bünyesinde toplamaktadır. Bu durum da kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. 

Türk Kızılay  

Savaşta yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etme amacıyla doğmuş olan Türk Kızılay; 11 
Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulmuştur. 
Sırasıyla “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 
Türkiye Kızılay Derneği” isimlerini almıştır. Kızılay adını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Türk Kızılay, 
tüzel kişiliğe sahiptir. Özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı bulunmayan, yaptığı yardım ve 
hizmetleri karşılıksız olan, kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşudur. Kuruluşun 
misyonu; “Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahiplerine ve 
korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini 
gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak” olarak yer almaktadır. Vizyonu ise; “Türkiye’de ve 
dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş 
olmak” şeklindedir. Temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, 
bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik. Kurumsal değerleri ise adalet, açık iletişim, 
dayanışma, güven, kızılaycılık onurudur (https://www.kizilay.org.tr/, 2020). 

Resmi web adresi (https://www.kizilay.org.tr/) yanında; Facebook 
(https://www.facebook.com/kizilay), Twitter (https://twitter.com/Kizilay), Instagram 
(https://www.instagram.com/kizilay/), YouTube (https://www.youtube.com/turkkizilay), Linkedin 
(https://www.linkedin.com/company/turkkizilay/) sosyal medya hesapları da bulunmaktadır.  

Türkiye Yeşilay Cemiyeti  

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumda alkol ve uyuşturucu 
maddelerinin yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla 
dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve 
arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla 
kurulmuştur. "Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu 
kararıyla Yeşilay'a "kamuya yararlı dernek statüsü" verilmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar bağımlılık 
türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu 
madde, kumar ve yakın zamanda teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dâhil olmuştur. 
Yeşilay’ın misyonu şu şekilde açıklanmaktadır: “İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve 
gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri 
gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. 
bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları 
yürüten bir sivil toplum kuruluşudur”. Kurumun vizyonu; bağımlılıkla mücadelede ulusal ve 
uluslararası düzeyde öncü rol oynamayı hedeflemektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti temel değerleri; 
insan onuru için bağımlılıklarla mücadele, ayrım gözetmemek, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, halk 
sağlığı kuruluşu niteliği, bilimsellik, küresellik, toplumsallıktır. Kurumsal yönetim ilkeleri; gönüllü 
profesyonellik, etkin yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, adalet ve eşitlik, sağlıklı çalışma 
olarak yer almaktadır. Çalışma alanları; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıdır 
(https://yesilay.org.tr/tr/, 2020). 

Kurumsal web sitesinin (https://www.yesilay.org.tr/tr/) yanında; Facebook 
(https://www.facebook.com/1920yesilay), Twitter (https://twitter.com/1920yesilay), Linkedin 
(https://www.linkedin.com/company/1920yesilay/), YouTube 
(https://www.youtube.com/user/1920yesilay), Vimeo (https://vimeo.com/1920yesilay), Instagram 
(https://www.instagram.com/1920yesilay/) sosyal medya hesapları da yer almaktadır.  
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YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Türkiye’de sağlık alanında faaliyet gösteren ve resmi YouTube hesabı bulunan 
sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Örneklem olarak kuruluşları itibariyle köklü bir geçmişe sahip 
olan Türk Kızılay ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti seçilmiştir. Türk Kızılay 152 yıllık bir geçmişe sahipken, 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruluşunun 100. yılındadır.  

Örneklem olarak seçilen kuruluşların YouTube kullanımları 11 Mart - 9 Nisan 2020 tarih aralığı dikkate 
alınarak incelenmiştir. YouTube 2005 yılında ABD merkezli olarak Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed 
Karim tarafından kurulan bir sosyal ağdır (Ayan, 2016: 379). Diğer sosyal medya araçları gibi 
etkileşime imkân tanıması sebebiyle paylaşımlar geniş kitlelere ulaşmaktadır. 

Hesapların kullanım yoğunluğunu ortaya koymayı amaç edinen çalışmada; paylaşımların gün ve sayı 
dağılımları, videoların ortalama süresi ve konu paylaşımları, izlenme oranları, paylaşım başlıkları 
analiz edilmiştir.  Çalışmada elde edilen veriler bir sonraki başlık altında değerlendirilmektedir. 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmadan elde edilen bulguların sunulduğu bu başlık altında; incelenen hesapların künye bilgileri, 
değerlendirilen tarih aralığında paylaşılan videoların paylaşım başlıkları, ortalama süresi ve konu 
dağılımları, izlenme oranları,  paylaşımların gün ve sayı dağılımları incelenmektedir.  

Tablo 1: Türk Kızılay YouTube Hesabı Künye Bilgileri 

Hesap Adı Türk Kızılay 

Katılım Tarihi 26 Aralık 2011 

Toplam Görüntüleme 50.326.759 

Abone Sayısı 21.600 

Toplam Video Sayısı 2360 

(15 Eylül 2020 tarihli verilere göre analiz edilmiştir) 

Türk Kızılay YouTube hesabı 2011 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Toplam görüntülemesi 50 milyon 
326 bin 759 şeklindedir. Abone sayısı 21 bin 600 olarak yer almaktadır. Hesapta toplam 2 bin 360 
paylaşım bulunmaktadır.  

Tablo 2: Türk Kızılay 11 Mart – 9 Nisan 2020 Tarihleri Arasındaki Paylaşımlarının Analizi 

Paylaşım Başlığı Tarih Süre Görüntüleme 

Sevgi bohçası 12 Mart 1:00 515 

Hastalıklardan korunma yolları #COVID19 13 Mart 0:55 1.403 

Yeni #Koronavirüs nedir? 17 Mart 1:54 253 

Yeni Koronavirüs nedir? (COVID-19) (Farklı dilde alt yazı 
eklenmiştir.) 

19 Mart 1:54 297 

Yeni Koronavirüse karşı ve solunum yolu fonksiyonlarına 
karşı korunmak için eller nasıl düzgün yıkanır? (Farklı dilde 
alt yazı eklenmiştir.) 

19 Mart 1:02 162 

Hapşırma-öksürük (Farklı dilde alt yazı eklenmiştir.) 19 Mart 0:31 1085 
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Yeni Koronavirüse karşı korunmak için ne yapmalıyız? (Farklı 
dilde alt yazı eklenmiştir.) 

19 Mart 0:50 150 

Ne zaman maske takmalısın? (Farklı dilde alt yazı 
eklenmiştir.) 

19 Mart 1:34 212 

El öpenleriniz çok olmasın! #COVID19 20 Mart 0:23 234 

Çocukları benim yerime öpme! #COVID19 21 Mart 0:22 325 

Bir elin nesi var iki elin riski var! #COVID19 21 Mart 0:24 169 

Yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olanları hastalıktan koruma 
#COVID19 

21 Mart 0:49 553 

Ruh sağlığını koruma yolları #COVID19 21 Mart 0:55 590 

Hastalıktan korunurken ne yapmalı? Ne yapmamalıyız? 
#COVID19 

21 Mart 1:01 365 

Çocuklarımızı virüsten korumak #COVID19 21 Mart 0:41 575 

Karantinaya alınan vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz 
#COVID19 

21 Mart 01:55 200 

Yeni Koronavirüs’ün nasıl bulaştığını biliyor musunuz? 
#COVID19 

24 Mart 03:31 1.185 

Yeni Koronavirüs’ün nasıl bulaştığını biliyor musunuz?-1 
#COVID19 

24 Mart 01:49 103 

Yeni Koronavirüs’ün nasıl bulaştığını biliyor musunuz?-2 
#COVID19 

24 Mart 01:49 77 

Yeni Koronavirüs’e karşı alınabilecek önlemler-1 #COVID19 24 Mart 0:25 129 

Yeni Koronavirüs’e karşı alınabilecek önlemler-2 #COVID19 24 Mart 0:27 136 

Yeni Koronavirüs’e karşı alınabilecek önlemler-3 #COVID19 24 Mart 0:20 72 

Yeni Koronavirüs’e karşı alınabilecek önlemler-4 #COVID19 24 Mart 0:22 111 

Yeni Koronavirüs’e karşı alınabilecek önlemler-5 #COVID19 24 Mart 0:16 283 

Bu hilal #SeninleVar 27 Mart 0:37 648 

Biz hep beraberiz! #BizBizeYeteriz 31 Mart 0:35 474 

Aynı ekmeği, aynı aşı paylaştık…#BizBizeYeteriz 31 Mart 0:38 389 

Sensiz olmaz #BizBizeYeteriz 31 Mart 0:38 235.605 

Senin iyi kalbin olmasa, Kızılay da olmaz #SensizOlmaz 31 Mart 0:39 175.800 

Senin o güzel hayata bakışın olmazsa, Kızılay da olmaz! 
#SensizOlmaz 

31 Mart 0:37 585 

Kadir Doğulu-Bence Kızılay 31 Mart 0:39 800 

Serdar Gökhan-Bence Kızılay 31 Mart 01:46 892 

Fikret Kuskan-Bence Kızılay 31 Mart 02:06 863 

Demet Akbağ-Bence Kızılay 31 Mart 02:38 281 
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Güven Kıraç-Bence Kızılay 31 Mart 02:53 117 

Oktay Kaynarca-Bence Kızılay 31 Mart 01:14 577 

Hakan Boyav-Bence Kızılay 31 Mart 01:08 727 

Hülya Koçyiğit-Bence Kızılay 31 Mart 0:35 118 

Bahadır Yenişehirlioğlu-Bence Kızılay 31 Mart 01:41 165 

Bahtiyar Engin-Bence Kızılay 31 Mart 01:09 422 

Tilbe Saran-Bence Kızılay 31 Mart 01:05 423 

Levent Ülgen-Bence Kızılay 31 Mart 0:58 160 

Menderes Samancılar-Bence Kızılay 31 Mart 02:21 119 

Mert Fırat-Bence Kızılay 31 Mart 01:05 166 

Erkan Can-Bence Kızılay 31 Mart 02:08 267 

Bülent İnal-Bence Kızılay 31 Mart 0:57 1.813 

Ata Demirer-Bence Kızılay 31 Mart 02:18 435 

Hasan Kaçan-Bence Kızılay 31 Mart 02:12 119 

Hep birlikte başaracağız! 1 Nisan 1:00 200 

152 yıldır olduğu gibi bugün de #Yanınızdayız 1 Nisan 01:16 86 

Bu hilal #bugünleriçin var! 1 Nisan 01:06 96 

Yurtlarda karantina süresini geçiren vatandaşlarımıza yemek 
dağıtım hizmetlerimiz devam ediyor 

1 Nisan 01:08 68 

Sağlık çalışanlarımıza medikal desteğimiz devam ediyor 1 Nisan 0:40 63 

Gönüllülerimiz ve tüm Kızılay personelimizle durmaksızın 
çalışmaya devam ediyoruz 

1 Nisan 01:53 170 

Afyonkarahisar içecek fabrikamızda Yeni Koronavirüs’e karşı 
önlemler aldık 

1 Nisan 01:49 173 

Yeni Koranavirüs yardım projemiz 1 Nisan 0:57 2.270 

Tüm Türkiye’de personelimiz ve gönüllülerimiz ile 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz 

1 Nisan 02:37 233 

2020, 1 Nisan 2020 Memur Sen ortak basın toplantısı 1 Nisan 04:26 93 

Koronavirüs Dayanışma Yardımlarımız  1 Nisan 01:18 196 

CANLI / #COVID19 tedavisinde kullanılmak üzere karşı 
antikor içeren ilk plazma bağışını alıyoruz 

1 Nisan 21:23 278 

Koronavirüs yardım çalışmaları / 06.04.2020 8 Nisan 01:17 116 

Koruyucu ekipman yardımları 8 Nisan 01:07 492 

Desteklerinizle, ihtiyaç sahiplerinden sizlere bu cümleleri 
getirdik 

8 Nisan 01:01 98 

(15 Eylül 2020 tarihli verilere göre analiz edilmiştir.) 
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İlgili dönemde toplam 63 paylaşım yapılmıştır. Türk Kızılay, videolarda Covid-19 hashtagini yoğun 
olarak kullanmıştır. Bunun dışında pandemi sürecinde yapılan yardımlar da paylaşımlarda yer 
almaktadır. “Bence Kızılay” şeklinde bir seri yayınlanarak ünlü isimlere yer verilmiştir. “Hastalıktan 
korunma yolları #COVID19”, “Hapşırma – Öksürük”, “Yeni Koronavirüs’ün nasıl bulaştığını biliyor 
musunuz? #COVID19”, “Sensiz olmaz #BizBizeYeteriz”, “Senin iyi kalbin olmasa, Kızılay da olmaz 
#SensizOlmaz”, “Bülent İnal – Bence Kızılay”, “Yeni Koronavirüs yardım projemiz” başlıklı paylaşımlar 
incelenen süre içinde en fazla izlenme oranına sahiptir. Covid-19 temalı videoların izlenme oranının 
yüksek olduğu görülmektedir. 63 paylaşım içerisinden 37 video 1 dakika ve üzerindedir.  

 

Tablo 3: Paylaşımların Gün ve Sayı Dağılımı 

Tarih Paylaşım Sayısı 

12 Mart 1 

13 Mart 1 

17 Mart 1 

19 Mart 5 

20 Mart 1 

21 Mart 7 

24 Mart 8 

27 Mart 1 

31 Mart 23 

1 Nisan 12 

8 Nisan 3 

(15 Eylül 2020 tarihli verilere göre analiz edilmiştir) 

Türk Kızılay 1 aylık süre içerisinde 11 gün paylaşım yapmıştır. İlgili süre zarfında paylaşımlarını belirli 
günlerde toplamaktan ziyade bir sürece yaymayı tercih etmiştir. İlk vakanın tespitinin ardından 13 
Mart’ta Covid-19 ile ilgili “Hastalıklardan korunma yolları #COVID19” başlıklı paylaşım yapılmıştır.  

Tablo 4: Türkiye Yeşilay Cemiyeti YouTube Hesabı Künye Bilgileri 

Hesap Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Katılım Tarihi 13 Aralık 2011 

Toplam Görüntüleme 4.300.274 

Abone Sayısı 6.330 

Toplam Video Sayısı 926 

(15 Eylül 2020 tarihli verilere göre analiz edilmiştir.) 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti YouTube hesabı 2011 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Toplam 
görüntülemesi 4 milyon 300 bin 274 şeklindedir. Abone sayısı 6 bin 330’dur. Hesapta toplam 926 
paylaşım bulunmaktadır.  

Tablo 5: Türkiye Yeşilay Cemiyeti 11 Mart – 9 Nisan 2020 Tarihleri Arasındaki Paylaşımlarının Analizi 
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Paylaşım Başlığı Tarih Süre Görüntüleme 

Tütün ürünleri koronavirüse yakalanma riskini artırır mı? 
Doç. Dr. H. Volkan Kara açıklıyor 

26 Mart 0:55 405 

Tütün ürünleri tüketenlerin virüse yakalanma riski nedir? 
Prof. Dr. Toker Ergüder açıklıyor 

26 Mart 0:40 266 

Koronavirüsle mücadelede akciğer sağlığının önemi nedir? 
Prof. Dr. Mücahit Öztürk açıklıyor 

26 Mart 0:41 264 

Nargile virüs bulaştırır mı? Prof. Dr. Mücahit Öztürk açıklıyor 26 Mart 0:40 210 

Pasif içiciliğin sağlıklı yaşama negatif etkisi nedir? Prof. Dr. 
Mücahit Öztürk açıklıyor 

26 Mart 1:02 156 

Koronavirüs aile yaşantımızı nasıl etkiledi? Uzm. Dr. Aziz 
Mehmet Gökbakan açıklıyor  

1 Nisan 1:18 212 

Koronavirüs sürecinde psikolojimizi korumanın yolları 
nelerdir? Doç. Dr. Merih Altıntaş açıklıyor 

1 Nisan 2:00 183 

Koronavirüs çocuk ve aile psikolojisini nasıl etkiler? Aileler bu 
durumda neler yapmalıdır? 

1 Nisan 4:27 237 

Evde vakit geçirilen bugünlerde ekran kısıtlaması nasıl 
olmalı? 

1 Nisan 1:31 208 

Yeşilay kamu spotu-Sigarayı bırakmanın tam zamanı 6 Nisan 0:21 176.534 

Şimdi 10 adımda sigarayı bırakmanın, iyi ve sağlıklı yaşamın 
tam zamanı 

6 Nisan 1:38 41.755 

(15 Eylül 2020 tarihli verilere göre analiz edilmiştir) 

Tablo 5’e göre Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 11 paylaşım yaptığı görülmektedir. Ağırlıklı olarak Covid-
19 ile ilgili paylaşım bulunmaktadır. “Yeşilay kamu spotu – Sigarayı bırakmanın tam zamanı”, “Şimdi 
10 adımda sigarayı bırakmanın, iyi ve sağlıklı yaşamın tam zamanı”” başlıklı paylaşımlar incelenen 
süre içindeki gönderiler arasında en fazla izlenme oranına sahiptir. Burada Covid-19 ile ilgili 
konulardan ziyade sigara ile ilgili konuların yer aldığı paylaşımlar yoğun olarak izlenmiştir. 11 
paylaşımdan 6 video 1 dakika ve üzerindedir.  

Tablo 6: Paylaşımların Gün ve Sayı Dağılımı 

Tarih Paylaşım Sayısı 

26 Mart 5 

1 Nisan 4 

6 Nisan 2 

(15 Eylül 2020 tarihli verilere göre analiz edilmiştir) 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti incelenen tarih aralığında toplam 11 paylaşım yapmıştır. Paylaşımlar sürece 
yayılmaktan ziyade belirli günlerde toplanmıştır. Covid-19’un Türkiye’de tespit edilmesinden uzun bir 
süre sonra “Tütün ürünleri koronavirüse yakalanma riskini artırır mı? Doç. Dr. H. Volkan Kara 
açıklıyor” başlıklı paylaşımı yapmıştır. 
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SONUÇ 

Hem kurumun tanıtımını sağlama hem de kurum hakkında toplumda farkındalık oluşturmada, 
düzenlenen etkinlikler ve yapılan faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmede geleneksel kitle 
iletişim araçlarının yanı sıra sosyal medya araçlarından da sıklıkla faydalanılmaktadır. Sosyal medya, 
kullanım maliyetinin düşük olması ve etkileşim oranının yüksek olması sebebiyle sivil toplum 
kuruluşları tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada da STK’ların sosyal medya 
kullanımı göz önünde bulundurularak Covid-19 pandemi dönemi özelinde bir inceleme yapılmıştır. 11 
Mart – 9 Nisan 2020 tarihleri aralığında Türk Kızılay ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti resmi YouTube 
hesapları değerlendirilmiştir. Betimleyici analizin kullanıldığı çalışmada çeşitli bulgulara ulaşılmış ve 
aşağıda özetlenmiştir. 

İncelenen 2 kuruluşta 2011 yılının Aralık ayında YouTube hesaplarını kullanmaya başlamıştır. Türk 
Kızılay hesabı toplam görüntüleme, abone sayısı ve video sayısı bakımından Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
hesabına göre daha aktiftir. Hesaplar aynı yıl kullanılmaya başlamasına rağmen Türk Kızılay daha etkin 
şekilde kullanmıştır. 

Paylaşımlar süre ve görüntüleme açısından incelediğinde Türk Kızılay incelenen zaman diliminde 63 
paylaşım yapmıştır. En fazla görüntülemeye sahip paylaşım Covid-19 ile ilişkili başlıklardan 
oluşmaktadır. 37 video 1 dakika ve üzerindedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ilgili dönemde toplam 11 
video paylaşmıştır. En fazla görüntüleme sigara konusunda yapılmış olan paylaşımlardır. 6 video 1 
dakika ve üzerindedir. 

Paylaşımların gün ve sayı dağılımı değerlendirildiğinde Türk Kızılay paylaşımlarını 11 güne dağıtmıştır. 
Belirli günlerde toplamaktan ziyade bir sürece yayılmıştır. Covid-19 ile ilişkili ilk paylaşım 13 Mart 
tarihinde olmuştur. Türkiye Yeşilay Cemiyeti paylaşımlarını 3 günde toplamış ve belirli günlerde 
yapmıştır. Covid-19 ile ilgili 26 Mart’ta ilk paylaşımı yapmıştır. 

Genel olarak konu dağılımına bakıldığında; Türk Kızılay, Covid-19 hashtagi kullanarak koronavirüsle 
ilgili paylaşımlar yapmıştır. Bunun dışında pandemi sürecinde yapılan yardımlar da yer almaktadır. 
“Bence Kızılay” şeklinde bir seri yayınlanarak ünlülere yer verilmiştir. Türk Kızılay 5 paylaşımına farklı 
dilde alt yazı eklemiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ağırlıklı olarak koronavirüsle ilgili paylaşım 
yaptığı görülmektedir. Sigara kullanımı ile ilgili paylaşımlar da yer almaktadır.  

Sonuç olarak Türk Kızılay daha yoğun kullanıma sahiptir. Her 2 kuruluşta kendileri ile ilgili konuları 
paylaşmalarının yanı sıra Covid-19 paylaşımlarına ağırlık vermiştir. Türk Kızılay YouTube hesabının 
Covid-19 paylaşımları daha fazla ilgi görmüştür, görüntüleme oranları bunu ortaya koymaktadır. 
Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 
çeşitli sosyal medya hesapları dikkate alınarak genel olarak ülke kamuoyunu ilgilendiren gündemdeki 
konular üzerine çalışılması literatüre katkı sağlayabilir. 
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Women’s Dignity at Work 
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Abstract 

The objective of this study was to examine women’s dignity at hospitality industry. This research was 
based on positivist philosophy and therefore quantitative research method was employed. For this 
study, descriptive research was chosen, semi-structured questionnaire type was used, and the 
sample size was determined as 400. Questionnaires were distributed in Istanbul.  Overall results of 
conducted analysis suggest that women at work faces with wide variety issues in terms of sexual 
harassments, discrimination as well as the issues involved in equal opportunities. However, it was 
rather noticeable that most of the participant women employees faced with sexual discrimination 
than the sexual harassments. In terms of sexual harassments issues was categorised into two in 
which the work colleague related issues were in the first place while the customers related issues 
was in the second place. In terms of discrimination at work most of the participants stated that in 
some way they have discriminated. Results were mostly about salary level and career development 
in which providing equal opportunities plays significant roles. In terms of equal opportunities point of 
view, most of the answers were rather significant in showing the negative belief on equal 
opportunities in the workplace. The results of the relationship between star ratings and sexual 
harassment, discriminations and equal opportunities witnessed that sexual harassment, 
discrimination and not commitment to equal opportunities was increasing in line with the star ratings 
and decreasing in line with the star ratings of the hotels. 

Keywords: Women at work, Dignity, Hospitality Industry, Sexual Harassment  

Introduction  

Fagenson (1993) suggested that even though it is one of the biggest industries in the world in terms 
of providing employment opportunities for millions, it does not provide equally when it comes to 
women. In the same way Brownell’s (1994) research also witnessed that gender differences hinder 
career advancement for women in the hospitality industry. Recognising the facts showed, conducting 
a research which examines the subject from the women’s point of view will be beneficial for the 
hotel industry as well as the recruiters as this study aims to highlight the problems experienced by 
women who work in hotel industry.  

By doing this, a good understanding of problem can be developed which may influence recruiters to 
act against issues related to women’s dignity at workplace to prevent this happening.  

Problems stated above led to determine the objective of this study as to examine women’s dignity at 
hospitality industry from the perspective of women who works in that industry. To achieve this 
objective, Turkish hotel industry is selected and following research questions are developed: 

 What is the level of sexual harassment in the hotel industry from the perspective of women 
working in this industry? 

 What is the level of sexual discrimination in the hotel industry from the perspective of 
women working in this industry? 
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 In what level, women working in hotel industry perceive equal opportunities provided by the 
hotels? 

 Is there any relationship between star rating of hotels and sexual harassment, sexual 
discrimination and provided equal opportunities perceived by women working in this 
industry? 

Human Dignity  

Dignity is defined as “the state of being worthy or honour or respect” (The Oxford Encyclopedic 
English Dictionary, 1991). According to Hodson (2001) dignity is “the ability to establish a sense of 
self-worth and self-respect and to appreciate the respect of others”.  Human dignity means that all 
humans are worth honour and respect regardless of their age, sex, health or social status, political or 
religious beliefs and their ethnic group. In other words, every individual owes this respect just 
because he or she is a human. This worthiness is described by International Laws as human rights 
(Aubanova, 2006). Recognising the importance of the human dignity, it has been supported by 
several instruments from the mid-20th century.  

Among the supportive instruments, Beyleveld and Brownsword (1998) suggested that “International 
Bill of Rights - the Universal Declaration of Human Rights, 1948 (UDHR), the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 (ICESCR) and the International Covenant on Civil and 
Political Rights, 1966 (ICCPR)” are the ones that most effective ones, which aimed to create 
recognition toward dignity (Beyleveld, Brownsword, 1998).  

In line with the aim of creating recognition, identified instruments also tries to establish freedom for 
all the human beings by means of creating absolute and equal rights. Additionally, Beyleveld and 
Brownsword (1998) suggested that creating justice and peace worldwide as underlying reasons for 
these instruments. Indeed, Article 1 in the Universal Declaration of Human Rights, 1948, suggests “all 
human beings are born free and equal in dignity and rights”. In the same way of the article one, in 
Article 22 the importance of personality development as well as the importance of cultural, 
economical and social rights that are crucial for creating dignity was defended. Following to that in 
Article 23 importance of creating valuable human dignity for the world’s people was defended. 
According to Beyleveld and Brownsword (1998) other than explained articles Article 13 was rather 
different in which the importance of education was stresses in building and creating dignity by means 
of providing human development. According to Beyleveld and Brownsword (1998) human dignity is 
considered as equal to value of a being human in which all of them have rights. They further referred 
the instruments explained before by suggesting International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 as defender of this 
equality. The actual reason behind the creation of these two instruments is to indicate the absolute 
negative effect of any violation of human rights on the human dignity. However, Beyleveld and 
Brownsword (1998) further stated that even though the concept of the human dignity was supported 
by several instruments, the actual meanings of it sometimes cannot be fully understood. In fact, in 
some cases, human dignity referred as a basic working condition for the human beings. When 
considering the actual meanings of the human dignity for the humans, it can be clearly seen that the 
concept of it moved from its background. 

Dignity in the Work Place 

According to Greenawalt (2000), dignity can be described as “attitude of respect”. As the concept of 
the dignity related to respect, it can be said that it is rather important concept when considering the 
work place. In fact, Hosdon (2001) recognised the importance of dignity at work as vital however, 
added that in real life dignity at work cannot be fully recognised due to the limitations of 
mismanagement as well as the abuse itself arises from the management. According to Hodson 
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(1996), “dignity in the workplace is contingent not only on protecting oneself from abuse, but also on 
having personal space for one’s individual identity”. From the suggestion of Hudson (2001) it can be 
understood that the concept of dignity can be realised from number of small issue from abuse to 
resistance in work place.  

Dignity at work place is concerned with eliminating harassment and bullying of employees and 
ensuring and guaranteeing that particularly women workers, members of ethnic minorities, the 
disabled, gays and lesbians are treated respectful by managers and co-workers (Heery, Noon, 2001). 
Providing and protecting dignity is one of the most important responsibilities of organisations. To 
prevent dignity related issues and to enforce fair treatment, organisations use policies such as equal 
treatment policy, dignity policy, etc.   

Dignity of Women at Work Place 

In all societies, people are classified into categories based on their sex, because of the importance 
attached by the societies. In reality, males and females are not only different in terms of their 
appearances; they are also regarded as totally opposite and the reason for distinguishing between 
males and female occurs as a necessity to treat the sexes differently. By differentiating gender, 
activities, places, interest are also distinguished either male or female.  However, this differentiation 
leads to sex inequality which is unequal treatment of sexes and where males favour over females in 
the hierarchy (Padavic, Reskin, 2002). 

This can be clearly seen in the ideology of separate spheres which suggest separation of family life 
from paid working. According to this ideology, the place for women is home not the workplace 
particularly for the married women and the place for men is the workplace specifically “the world of 
commerce”, not the home (Padavic, Reskin, 2002).  As a result of this ideology, workplace was a 
place for only males until 1970s. Since then, the participation of women into the workplace increased 
owing to need for extra income and today it becomes an expectation of societies to see women in 
the workplace.  

Despite change, unequal treatment of women still exists particularly in the workplace and therefore 
dignity becomes an issue for women as the workplace has been for decades, dominated by males. In 
fact, many career development theories were developed, but almost none of them considered 
females in their study (Schrieber, 1998).   

Sexual Discrimination 

Sexual discrimination means discrimination on the basis of sex, marital status, pregnancy or potential 
pregnancy. For example, if a company does not want to hire married women saying that they will not 
be able to fulfil the requirement of the job, is sexual discrimination. According to the study of Lu and 
Kleiner (2001), sex discrimination against women is significantly high in high-priced restaurants. In 
workplace, sexual discrimination can be prevented by the implementation of equal opportunities 
policies (Davson, 2005). In this way Sparrowe and Iverson (1999) found that more covert form of 
gender discrimination existed in the hospitality industry. Women might get at the same management 
position, but they were paid less than men. They further suggested that these differences have 
existed for quite some time now and cannot just disappear overnight (Sparrowe, Iverson, 1999). In 
fact, Doherty (2006) witnessed the same issue that Sparrowe and Iverson (1999) raised. According to 
them, the problem is not just that women are not allowed to advance in their career but also that 
they are paid less. The Equal pay act came in to force in 1975, yet after so many years men still earn 
more than women. The act says that a woman can claim to an employment tribunal if she thinks that 
she is being paid less than a man, be it in different jobs (Doherty, 2006). Therefore, supporting the 
equal opportunities at work is crucial. The concept of equal opportunities looks for a way that to put 
pressure on the organisations in terms of preventing discriminations.  
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Sexual Harassment  

Apodaca and Kleiner (2001) suggested that emergence of the issue sexual harassment dated back to 
1980s which after became one of the most important and complex issues in today’s business 
environment. As much as its importance, sexual harassment is also considered as most emotional 
issue at work place (Apodaca and Kleiner, 2001). In line with its emotional extents, many legal 
concepts were developed in which the earlier studies recognised as “a particular type of sexual 
discrimination” (Apodaca and Kleiner, 2001).  

According to Apodaca and Kleiner (2001), “sexual harassment is unwelcome behaviour of a sexual 
nature that makes someone feel uncomfortable or unwelcome in the workplace by focusing 
attention on their gender instead of on their professional qualifications”. Nowadays sexual 
harassment is not only affecting the females, and males even effect children. Apodaca and Kleiner 
(2001) further stated that sexual harassment generally arises from the managers whose power is 
higher than its subordinates. 

In general, sexual harassment includes unwelcome sexual advances, requests for sexual favours and 
other verbal or physical conduct of a sexual nature. Sexual harassment creates an intimidating, 
hostile, offensive or demanding environment. Sexual harassments are categorised into five groups. 
These are “Qui Pro Quo” where employee harassed by a manager and offered rewards and benefits 
for providing sexual favours; “Physical Harassment” which is being touched, pinched or kissed against 
will; “Verbal Harassment” which includes questions regarding person’s sexual identity, sex-oriented 
jokes, comments made about a person’s body, etc.; “Non-Verbal Harassment” which includes staring 
parts of a person’s body, leaning, hand gestures and mouth gestures and “Environmental 
Harassment” which is made by showing sexually suggestive pictures or objects (Lu, Kleiner, 2001).  

When considering the hospitality industry point view it can be said that characteristics of it create 
best ground for sexual harassment. It is because due to its unique nature employees are linked with 
its customers in order to satisfy their needs even by means of exceeding their expectations. 
Therefore, this “may encourage or at least create an environment more conducive to sexual 
harassment (Lu, Kleiner, 2001). 

Methodology  

In this study, the objective is to examine women’s dignity at hospitality industry from the perspective 
of women who works in that industry. To provide an understanding of the subject of this study and 
to examine the women’s dignity at hotel industry. This research is based on positivist philosophy and 
therefore quantitative research method is employed. For this study, descriptive research is chosen 
among the types of quantitative research. This is because the objective of descriptive research is “to 
portray an accurate profile of persons, events or situations” (Robson, 2002). The aim using 
descriptive research is to demonstrate the current situation in women’s dignity in hotel industry.  

In this study, semi-structured questionnaire type is used as the purpose of this study is to describe 
the current situation in dignity for women in hotel industry. Semi-structured questionnaire is a type 
of questionnaire that includes both close question and free response questions. As the population of 
this study include all women who work in hotel industry, it is recognised that dividing hotels into 
their star ratings provides more accurate results in identifying whether there is a relationship 
between the dignity related problems that women workers face and the star rating of hotels. To do 
this, in the first stage of sampling hotels in Istanbul are stratified according to their star ratings. Then, 
in the second stage, among these hotels, those that are convenient to the researcher are selected to 
conduct questionnaires with the women workers of these hotels.  

For this study, the sample size is determined as 400. When considering the rates given to hotels i.e. 
five-star, four-star, three-star and 2 and 1 star, sample divided into four groups because 2-star hotels 
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and 1-star hotels are regarded as similar. The objective of doing this is to collect same amount of 
data from each group to examine whether there is a relationship between the star ratings and the 
dignity related problems that women workers face. Therefore 100 questionnaires distributed to the 
women who works in each group of hotels.  

Findings 

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants 

Characteristics % Characteristics % 

Gender Nationality 

Female 100 European 53 

Age Middle Eastern 17 

Under 20 3 Asian 12 

21-30 52 North American 3 

31-40 27 Australian 8 

41-50 15 Hispanic 7 

51 and more 3 Employment Status 

Level of education Full time 35 

Primary school 7 Part time 65 

Secondary school 10 Experience in the Hotel Industry 

High school 28 Under 1 year 8 

College 30 1-3 years 27 

Postgraduate 25 3-5 years 53 

Marital status 5 years and more 12 

Single 28 Work-Place – Star Rate of Hotels 

Married 30 1-2 stars 25 

Married with 
children 

17 3 stars 25 

Cohabited 18 4 stars 25 

Divorced 7 5 stars 25 
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Table 2. Dignity, Harassment, Discrimination, Equality Statements 

Statements % Statements % 

Level of Sexual 
Harassment 

No answer 3 Level of Sexual 
Discrimination 

Yes 68 

Yes  42 No 32 

No 55   

Perception of 
Women’s about Men 
Colleagues’ Opinions 
– Necessary 
Background and Skills 

No answer 2 Perception of 
Women’s About 
Equal Salary Level 

Strongly 
disagree 

17 

Strongly 
disagree 

30 Disagree 17 

Disagree 23 Neutral 41 

Neutral 15 Agree 18 

Agree 20 Strongly agree 7 

Strongly agree 10   

Perception of 
Women’s about Men 
Colleagues’ Opinions 
– Necessary 
Experience 

Strongly 
disagree 

33 Perception of 
Women’s about 
Equal Career 
Advancement 

Strongly 
disagree 

10 

Disagree 22 Disagree 18 

Neutral 19 Neutral 54 

Agree 23 Agree 18 

Strongly agree 3   

Perception of 
Women’s about 
Equally Sharing Job 
Responsibilities 

No answer 2 Perception of 
Women’s about 
Equal Job 
Description 

Strongly 
disagree 

7 

Strongly 
disagree 

17 Disagree 20 

Disagree 28 Neutral 48 

Neutral 22 Agree 18 

Agree 23 Strongly agree 7 

Strongly agree 8   

Perception of 
Women’s About 
Managers 
Commitment to 
Dignity at Work 

Strongly 
disagree 

10 Perception of 
Women’s About 
Company 
Commitment to 
Dignity at Work 

Strongly 
disagree 

5 

Disagree 28 Disagree 22 

Neutral 27 Neutral 53 

Agree 32 Agree 15 

Strongly agree 3 Strongly agree 5 

 
Table 3: Crosstabulation of Hotels versus Sexual Harassment 

Hotels Sexual Harassments  

 Yes No 

½ Stars 20 80 

3 Stars  35 65 

4 Stars  65 35 

5 Stars 80 20 

In view of interpretation of the analysis, Sexual harassment in five stars hotels was highest in the 
percentage while sexual harassment in one- or two-stars hotels was lowest in the percentage. In line 
with these findings, it can also be recognised from the above table that sexual harassment was 
increasing with the in line with the increase of star rates of hotels. 
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Table 4: Crosstabulation of Hotels versus Sexual Discrimination 

Hotels Sexual Discrimination 

 Yes No 

½ Stars 55 45 

3 Stars  65 35 

4 Stars  65 35 

5 Stars 65 35 

In view of interpretation of the analysis, Sexual discrimination in one- or two-stars hotels was lowest 
in the percentage. On the other hand, all the others have similar percentage in terms of perceived 
sexual discrimination among the women participants of this study.  In line with these findings, it can 
also be recognised from the above table that sexual discrimination was high in all the hotels however 
one- and two-stars hotels are the lowest in the percentage.  

Table 5: Crosstabulation of Managers Commitment to Dignity at Work 

 Hotels Managers Commitment to Dignity at Work 

 Yes No 

½ Stars 65 35 

3 Stars  40 60 

4 Stars  30 70 

5 Stars 20 80 

In view of interpretation of the analysis, women participants in this study suggest that managers’ 
commitment to dignity at work is quite low especially in five-star hotels. On contrary to these 
findings, women participants who work for one- and two-star hotels suggested that their managers 
have high commitment to dignity at the workplace.  Earlier findings show that, commitment to 
dignity at work decreases when the star ratings are increasing while it is increasing when the star 
rating are decreasing. 

Table 6: Crosstabulation of Company Commitment to Dignity at Work 

Hotels Company Commitment to Dignity at Work 

 Yes No 

½ Stars 55 45 

3 Stars  40 60 

4 Stars  30 70 

5 Stars 20 80 

In view of interpretation of the analysis, most of the participants of this study from the all-star rating 
hotels was not able to identify whether the hotel that they worked for have a high commitment to 
dignity at work.  

The reason for these findings might be related to manager’s low commitment as the managers are 
the ones that shows the hotel’s commitment to dignity; failing to that may be the reason of 
decreased belief among the women employees. Overall, the results of the relationship between star 
ratings and sexual harassment, discriminations and equal opportunities were the most significant 
results of this study. In fact, the results were consistent with the earlier findings of Lu and Clainer 
(2001). As suggested by them, sexual harassment of the women who works in the high-priced 
restaurants was high. In this concept, this study’s results were witnessing as the sexual harassment 
was high among the women workers of five-star hotels. In line with this finding it has been also 
witnessed that sexual harassment, discrimination and not commitment to equal opportunities was 
also increasing in line with the star ratings and decreasing in line with the star ratings of the hotels. 
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Discussion and Conclusion 

Recognising the importance of examining women’s dignity at hospitality industry from the 
perspective of women who works in that industry; questions for this study set as to find the level of 
sexual harassment in the hotel industry, the level of sexual discrimination in the hotel industry, the 
level of perceive equal opportunities provided by the hotels and to find any relationship between 
star rating of hotels and sexual harassment, sexual discrimination and provided equal opportunities 
perceived by women working in this industry. To achieve this questionnaire was conducted. 

Overall results of conducted analysis suggest that women at work faces with wide variety issues in 
terms of sexual harassments, discrimination as well as the issues involved in equal opportunities. 
However, it was rather noticeable that most of the participant women employees faced with sexual 
discrimination than the sexual harassments. In terms of sexual harassments issues was categorised 
into two in which the work colleague related issues were in the first place while the customers 
related issues were in the second place. In the first category, answers were straight as most of the 
participated women claimed that if you are a woman and not manager in the work place; as being 
subordinate you are subject to sexual harassment. But some of them further stated that especially 
the managers who keep the power in the hand at the work place, think that they can do anything 
with their subordinates as they are their managers. However, managers were not only the case in 
terms of sexual harassments as some of the participants stated that they were subject to other 
colleagues’ strange behaviours.  

In the second category, most of the answers gathered around the characteristic of the hospitality 
industry in which the current marketing and customer satisfaction campaigns of the hotels created 
more demanding customers which leaded them to think whether the hotel staffs exist for their 
convenience.   

In terms of discrimination at work, results were more significant. Most of the participants stated that 
in some way they have discriminated. Results were mostly about salary level and career 
development in which providing equal opportunities plays significant roles. In terms of equal 
opportunities point of view, most of the answers were rather significant in showing the negative 
belief on equal opportunities in the work place. At this point analysis conducted from two points. In 
the first point, perception of women about their men colleagues’ opinion was identified with the 
help of asking them whether their men colleagues believe that they have enough educational 
background, skills and experience to perform the job. In the second point, perception of women’s 
about the commitment of the hotel that they work towards the equal opportunities was identified 
with the help of asking them whether the hotel that they work provide equal salary, career 
development and job description. In the literature, Sparrowe and Iverson (1999) found that more 
covert form of gender discrimination existed in the hospitality industry. Women might get at the 
same management position, but they were paid less than men. In view of them, findings were rather 
interesting and consistent with Doherty (2006) and Sparrowe and Iverson (1999). First, most of the 
women do not believes that their man colleagues respect their educational backgrounds, skills that 
they have as well as their work experience. The results were interesting it is because; characteristics 
of the participants of this study identified as rather educational and well experienced. Considering 
this clearly women is not equal in the work place even though they are better in education or high in 
experience.  

From the managers point view, most of the answers were also rather interesting as more than half of 
the participants do not believe the commitment of the managers in achieving the equal 
opportunities at wok while nearly the same amount of participants was not sure about their 
managers commitment to equal opportunities at work. This result leads to think whether the 
managers are the main problem in applying the equal opportunities at work. In fact, when 
considering the results of overall hotel’s commitment to equal opportunities it was relatively better. 
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Even though most of the women are not sure whether the hotel committed to provide equal 
opportunities the agree side of the answers at least lower than the managers commitment. In this 
sense, possibly due to managers behaviour or the conducted inadequate applications by the 
managers may be the reasons of being not sure about the hotels’ commitments to equal 
opportunities.  

The results of the relationship between star ratings and sexual harassment, discriminations and equal 
opportunities were the most significant results of this study. In fact, the results were consistent with 
the earlier findings of Lu and Klainer (2001). As suggested by them sexual harassment of the women 
who works in the high-priced restaurants was high. In this concept, this study’s results were 
witnessing as the sexual harassment was high among the women workers of five-star hotels. In line 
with this finding it has been also witnessed that sexual harassment, discrimination and not 
commitment to equal opportunities was also increasing in line with the star ratings and decreasing in 
line with the star ratings of the hotels. The reason might be the size of the hotels. It is because the 
size of the five stars hotels can be considered as bigger in size when considering the size of the other 
hotels. In this context it is expected them to be hire more staff than the other hotels which in turn 
makes more diversified cultural group in the work place. Due to cultural difference some of the 
behaviours of the staff may not be fully understood by the women. Secondly, due to high volume of 
the turnover, which considered as biggest issue for the hospitality industry, women may face with 
different behaviours which in turn result of a sexual harassment. Conversely when considering that 
smaller star rate hotel mostly family runs businesses, relationship between owner/manager and staff 
mostly became a friendship rather than employee relationship as most of these family businesses do 
not recruit the people whom they do not trust. This concept decreases the level of sexual 
harassment, discrimination and commitment to equal opportunities.  

In the concept of the findings it can be said that hotels must provide equal opportunities to its all 
kind of employees regardless of their genders, age etc. It is important not only in terms of human 
issues involves but also important for decreasing the employee turnover. It is because when 
considering that most of the women leaves their jobs due to their belief of not been equally treated. 
Therefore, treating them equally may help hotels to retain their employees rather than losing them. 
By doing so employee turnover of the hotels can be decrease and which as result provides many 
advantages to the hotels. In line with this, providing equal opportunities also helps to achieve 
employee motivation in which the hotels can benefit from increasing the overall organisational 
performance.  
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Özet  

Belediye denildiğinde belki de ilk akla gelen hizmet, katı atık ve sokak temizliği işleri olsa gerek. 
Modern belediyenin kuruluşu öncesi döneme ait sokakların temizlenmesiyle ilgili pek çok 
talimatname mevcuttu. Şehrin temizlik ve düzeni, kadıların en fazla dikkat ettikleri yerel hizmetler 
arasında bulunmaktaydı. Modern belediyenin kurulmasıyla birlikte, belediyelere tevdi edilen ilk görev 
de sokak temizliği ve düzenine riayet edilmesi idi. Cumhuriyet döneminde 1930 Belediye Kanunu’nda 
da belediyelere verilen ilk görev şehrin temizlik ve düzeniyle ilgili olacaktı. 1980’li yıllarda temizlik ve 
çöp toplama hizmetleri, taşeronlaştırılmaya başlamıştı. Bu da bir tür özelleştirme yöntemi olarak 
kabul edilmekteydi. 1990’lı yılların başlarında çöp ve temizlik işçilerinin greve gitmesi sonucu büyük 
şehirlerde oluşan çöp dağları, bu hizmetin taşere edilmesini yaygınlaştırmıştı. Öte yandan bu tercihte, 
hizmetin daha etkin yürütülmesi düşüncesi de etkiliydi. 2017 yılına gelindiğinde yapılan 
düzenlemeyle, kamu kuruluşlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yasaklanmaktaydı. 
Temizlik ve katı atık toplama işinde çalışan taşeron personel tekrar kamu işçisi olmakta, belediye 
şirketlerine aktarılmaktaydı. Belediye kurumunun en önemli kuruluş gerekçesi olan sokak temizliği ve 
katı atık hizmetlerinin, doğrudan kurum personeli eliyle yürütülmesi yerine, özel sektöre 
gördürülmesi dikkate değer bir husustu. Hizmetin yürütülmesindeki bu değişimin sebeplerinin 
tamamen ideolojik olmadığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Sokak temizliği, katı atık, Kamu hizmeti, Belediye, Özelleştirme, Taşeron,  

Hundred and Fifty-Year Cycle of Municipalities in City Cleaning and Solid Waste Services;  

Changing Methods of Service Execution 

Abtract 

When the municipality is mentioned, perhaps the first service that comes to mind is solid waste and 
street cleaning works. Before the establishment of the modern municipality, there were many 
regulations on the cleaning of the streets. The cleanliness and order of the city were among the local 
services that Kadı’s paid the most attention to. With the establishment of the modern municipality, 
the first task entrusted to the municipalities was to respect street cleaning and order. In the first 
municipal law of the Republican era, the first duty assigned to the municipalities would be about the 
cleanliness and order of the city. In the 1980s, cleaning and garbage collection services started to be 
subcontracted. This was considered as a kind of privatization method. In the early 1990s, as a result 
of the strikes of garbage and cleaning workers, the garbage mountains in the big cities made it 
widespread to subcontract this service. On the other hand, the thought of conducting the service 
more effectively was also effective in this choice. With the regulation made in 2017, public 
institutions were prohibited from receiving services based on personnel employment.  Subcontracted 
personnel working in cleaning and solid waste collection were again becoming public workers and 
transferred to municipal companies. It was noteworthy that the street cleaning and solid waste 
services, which are the most important foundation reasons of the municipal institution, were 
provided to the private sector instead of being carried out directly by the personnel of the institution. 
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It is understood that the reasons for this change in the execution of the service are not entirely 
ideological. 

Keywords; Street cleaning, Public service, Municipality, Privatization, Subcontractor. 

Giriş 

Belediye denildiğinde belki de ilk akla gelen hizmet, katı atık ve sokak temizliği işleri olsa gerek. 
Gerçekten de açık alan ve yolların temizliği, belediyelerin kuruluş amaçlarından ve en temel 
görevlerindendir. Günümüzde artık katı atıkların toplanma, nakil ve bertaraf edilerek geri kazanım 
konusunda yapılan yatırımlar, önemli sermaye ve teknolojiye ihtiyaç hissettirmekte olup, bu haliyle, 
şehir ve bölge düzeyinde ciddi altyapı yatırımları gerektirmektedir.  

Bu çalışmada, ülkemizde sokakların düzenli bir şekilde temizlenip, katı atıkların (çöp) nakli ve imhası 
hizmetlerinde, başlangıçtan itibaren uygulanan usuller, incelenmektedir. Kamu hizmetlerinin 
yürütülmesindeki usullere genel olarak baktığımızda; zamanla bu usullerin çeşitlenmekte olduğu 
görülmektedir. Kurumun kendi çalışanları, araç, gereçleriyle hizmet ifa etmesine emanet usulü 
denmekte olup, kurumun gözetim ve denetimi altında, hizmetler özel sektöre değişik usullerle 
gördürülebilir. (iltizam) İmtiyaz veya yap işlet devret usulüyle gördürülmesi daha çok doğal tekel olan 
işlerde mümkün olmaktadır. Yükleniciye hizmet alımı şeklinde bazı işlerin gördürülmesi, bazı 
hizmetleri yürütmek üzere işletme veya şirket kurması, belediyelerin birleşerek birlik kurması, kamu-
özel işbirliğiyle bazı işleri yürütmesi de mümkündür.  

Modern belediye teşkilatının kurulmasından sonra sistematik bir temizlik teşkilatının kurulması, 
İstanbul örneğinde bile oldukça zaman aldığı görülmektedir. Osmanlı’dan devralınan ve uzun süre de 
pek değişmeyen belediye, şehrin fiziki varlığı, temizlik ve aydınlatma gibi işleriyle ilgili bir 
memuriyetten ibaretti. (Ortaylı, 1990: 69)  

Sanayileşme, kentleşme ve iktisadi gelişmelere bağlı olarak, tüketim toplumu anlayışının 
yaygınlaşmasıyla katı atık yani çöp kavramı büyük ölçeklere ulaşmış, endüstriyel bir sektör olmuştur. 
Yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar, katı atıkların yani çöplerin insanların yaşama alanlarından 
uzaklaştırılması şeklinde devam eden anlayış, ortamdan uzaklaştırılması gereken değersiz maddeler 
olarak değil, ayrıştırılabilir, işlenebilir, geri kazanılabilir ve paraya dönüştürülebilir bir meta, bir 
endüstri hammaddesi olarak kabul edilmeye başlamıştır. Katı atıklara bakış açısının değişmesine 
paralel olarak, hizmetin bileşenlerine ve yönetimine verilen isim de değişime uğramıştır. Klasik 
yaklaşımda çöp (garbage, trash) olarak adlandırılan maddeler atık (waste) olarak adlandırılmaya ve 
hizmetin yönetimi de katı atık yönetimi (solid waste management) ya da entegre katı atık yönetimi 
olarak tanımlanmaya başlamıştır. (Yaslıkaya, 2004: 152) 

Cadde ve sokakların temizlenmesi ve katı atık hizmetleri belediyeler tarafından ya kendi personel ve 
imkânlarıyla ya da hizmetin ihale edilerek müteahhitlere gördürülmesi suretiyle yürütülmekteydi. 

Tarihi ve güncel olarak kamu hizmetlerinin görülmesindeki usullere genel olarak baktığımızda; 
zamanla bu usuller çeşitlenmekle birlikte, kurumun kendi çalışanları, araç, gereçleriyle hizmeti ifa 
etmesine emanet usulü denmekte olup, kurumun gözetim ve denetimi altında, özel sektöre değişik 
usullerle gördürülebilir. İmtiyaz veya yap işlet devret usulüyle gördürülmesi daha çok doğal tekel olan 
işlerde mümkün olmaktadır. Yükleniciye hizmet alımı şeklinde bazı işlerin gördürülmesi, bazı 
hizmetleri yürütmek üzere işletme veya şirket kurulması, belediyelerin birleşerek birlik kurması, 
kamu-özel işbirliğiyle bazı işleri yürütmesi de mümkündür. Katı atık yönetmeliğinin 5. Maddesine 
göre, katı atık toplama ve bertaraf hizmetleri,  belediyeler veya yetkilendirdikleri özel şahıs veya 
kuruluşlarca da yürütülebilir. (Günday ve diğ., 2010: 398) 

Dünya Ticaret Örgütü’nün yürürlüğe koyduğu GATT (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) katı atık 
hizmetleri alanında da kamu tekelinin ortadan kaldırılması, kurum gözetim ve çerçevesinde 
uluslararası rekabete açılmasını öngörmekteydi. (Günday ve diğ., 2010: 397) Ancak aşağıda 
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açıklanacağı üzere, son düzenleme ile taşeron personel hizmet alımı kaldırıldığından, artık belediyeler 
temizlik ve çöp hizmetlerini kendi kurdukları şirketler eliyle yürütebileceklerdir. 

Ondokuzuncu yüzyılda modern belediyenin kurulması sonrasında, şehir kamu hizmetleri arasında yer 
alan sokakların temizlenmesi ve katı atık hizmetleri, genel olarak hangi usullerle yürütülmüş, hizmetin 
ifasındaki bu değişikliklerin gerekçesi ve sonuçları neler olmuş, nasıl bir dönüşüm izlenmiştir. Konuyla 
ilgili literatür ve mevzuat incelemesi yapılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Eski Devirlerde Şehirlerin Sokak Temizliği Hizmetleri 

Ülkemizde 1855 tarihinden önce, ayrı bir belediye kurumu ve kamusal alanları temizlemekle yükümlü 
bir teşkilat bulunmamaktaydı. Ancak sokakların temizlenmesi zorunluluğunu gözeten, kadılara bağlı 
görevliler, herkesin, evinin veya dükkânının önünü silip süpürerek çöplerini götürüp denize 
döktürmelerine nezaret etmekteydi. (Ergin, 1944: 22; Akyüz, 1996: 235; Öztürk, 2011: 325) Kadıların 
emrinde görevli subaşılar tarafından, sokaklar mahalle sakinlerine, çarşının temizliği de esnafa 
yaptırılmaktaydı. (Tümerkan, 1946: 6) Askeri bir görevli olan Subaşıların yanında, muhtarlıkların 
kuruluşuna kadar mahalle imamları ve pasbanlar (mahalle bekçileri) de sokakların temizliğini 
gözetirlerdi. Bu görevliler, çevrenin temiz tutulması konusunda subaşı ve kadıya karşı sorumluluk 
taşımaktaydılar. (Günalan, 79; Ortaylı, 1996: 396) 

Evlerde ve sokaklarda biriken atıkların nakliye ve imhası işi, Subaşı tarafından, yıllık belli bir meblağ 
karşılığında (İstanbul için 17. Asırda yıllık toplam 60 bin akçe ödenmekteydi) arayıcı esnafına ihale 
edilirdi. (Günalan, 78) Arayıcı esnafı, evleri dolaşarak çöpleri toplar, deniz kenarına götürerek 
ayıklarlar ve işe yarayan kısımlarını alıp geri kalanını denize dökerlerdi. (Ergin, 1995: 78; Öztürk, 2011: 
325; Mazak, 2001: 22) Bu usulü, hizmetin gördürülmesi usulleri arasında özelleştirme usulü olarak 
nitelendirmek mümkündür. 

Kentlerin büyük meydan ve sokaklarının temizlenmesi görevi doğrudan devletin sorumluluğu 
altındaydı. Çöplük Subaşıları, belirli aralıklarla bu alanların temizliğini Ocağa mensup acemi oğlanlara, 
yaptırmaktaydı. 16. Yüzyılda, bazı büyük meydanların ayda bir veya iki defa temizliği, bazı vergilerden 
muaf tutulma karşılığı şahıslara yaptırılmaktaydı. (Günalan, 77) 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılarak 
İhtisap Nezareti kurulmuştu. Bu yeni kuruma aslında belediye idaresinin öncüsü denilebilir. Sokakların 
temizliği ile ilgili işlere nezaret etme vazifesi bundan böyle öncü belediye diyebileceğimiz bu teşkilata 
geçmekteydi. (Ortaylı, 1996: 396; Tekeli, 2013: 48) Osmanlı klasik döneminde diğer kentlerde de 
temizlik işleri benzer şekilde yürütülmüştür. (Raymond, 1996: 467-468) 

Modern Belediye Döneminde Sokak Temizliği Hizmetlerinin Düzenlenmesi 

Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı metropollerindeki sosyo ekonomik gelişmeler, şehir idaresinde de 
dönüşüm ve modernleşmeyi zorunlu kılmaktaydı. Artık eski sistemin (kamu hizmetlerinin ağırlıklı 
olarak vakıflar eliyle görülmesi vb) ıslahıyla kent hizmetlerinin yürütülemeyeceği anlaşılmıştı. Çünkü 
şehirler fonksiyonel olarak değişikliğe uğramıştı. Bu yeni gelişen şehir düzeni ile insan ve toplumsal 
ilişkiler bakımından yoğunlaşan kent merkezleri, kamu hizmetleri alanında yeni ihtiyaçların ve yeni bir 
organizasyonun ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. (Tekeli, 1990: 45) 

Yukarıda belirtildiği gibi, ülkemizde modern belediye İstanbul’da Şehremaneti’nin kurulmasıyla 
başlamaktadır. Bir yerel yönetim kurumundan ziyade, yerel nitelikli bazı hizmetleri yürütmek üzere 
yeni bir  ‘memuriyet’ kurulmakta olduğu açıkça anlaşılan Şehremaneti Nizamname Layihasının ikinci 
maddesinde,  Şehremaneti memuriyeti’nin temel görevleri arasında, kentin düzen ve temizliği ile 
sokaklar ve pazarın iyi halini gözetmeye memur olduğu, ifade edilmekteydi. (Ergin, 1995: 1272)  
Belediyenin görevleri içerisinde, aktif, yatırımcı belediyecilik fonksiyonuna uygun olanlar, sadece yol 
ve kaldırım inşası ile sokakların temizlenmesi işleriydi. 

Belediye idaresi kurulduktan sonra da, 1868 yılında arayıcı esnafının hala mevcut olduğu, ifade 
edilmektedir. (Günalan, 79) 
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1857 tarihli Belediye Dairelerinden Altıncı Daire İtibar Olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı 
Umumisi’nin, ‘Meclisin Vezaif-i Umumiyesi’ (genel görevleri) başlıklı 53’ncü bendinde sokakların 
temizlenmesi ve halkın genel rahatının sağlanmasına dair bütün hizmetler Belediye Meclisine ait 
olacaktı. (Ergin,1995: 1609) 

1859 tarihinde ülkemizde ilk Belediye Zabıta Talimatnamesi olarak bilinen, Altıncı Daire-i Belediye’ye 
(Beyoğlu Belediye Dairesi) ait Sokaklara Dair Nizamname’de de sokakların temizliği ve yıkanması 
konusu düzenlenmiş bulunmaktaydı. Buna göre; Belirtilen şartlara göre, sokakların süpürülmesi en 
düşük bedel ile ihale olunarak yaptırılacaktı. Konut ve dükkân sahipleri ve kiracılar süprüntüyü almak 
için, belirtilen saatlerde geçecek araba, beygir ve katırları beklemeleri gerekecekti. Belirtilen araba, 
beygir ve katır gibi yük hayvanlarını getiren hizmetçilerin geçecekleri yerlerde bulunan her bir 
hanenin kapısını çalacakları ve o anda ev sahipleri veya kiracılarının fıçı, teneke ve sair kap içerisinde 
olan süprüntüyü getirip tahsis olunan araba veya sepetlerin içine boşaltmağa mecbur olacakları, 
Sekizinci bentte düzenlenmekteydi. (Ergin, 1995: 1609) 

1868 Şehremaneti Nizamnamesi’nin 3’ncü maddesiyle, belediye idaresinin, genel olarak şehrin 
güzelleştirilmesi ve temizlenmesiyle mahalle ve panayır yerlerinin düzen ve temizliğine gayret 
edeceği belirtilmekteydi. İstanbul’da Belediyenin yeniden düzenlenmesi sonrasında, belediye 
tarafından 1871’de temizlik memurları tayin edilerek işin emanet usulüyle yürütüldüğü görülecekti. 
Belediyenin güç ve imkânları ise ancak ana caddelerin temizliğini yapmaya yetecekti. Ara sokakların 
temizlik ve bakımı bu yeni kurumun takatinin üzerinde kalmaktaydı. (Öztürk, 2011: 331) 

Ülkemizde 1877 tarihli ilk belediye kanunumuzda, 3’ncü maddede, Belediye Dairesi sınırları içerisinde 
bulunan mahallerin (yerlerin) tezyinat (güzelleştirme) ve tanzifatı (temizlik) belediyenin görevleri 
arasında yer almaktaydı. (Ergin, 1995: 1272)  

 

Meşrutiyet Devri ve Sonrasında Temizlik Hizmetleri 

1911 yılında Nezafet-i Fenniye Müdiriyeti (Fenni temizlik) kurulmuştu. (Ortaylı, 1996: 397; Ergin, 
1995: 312) Şehremini Cemil Bey, İstanbul’daki şehir temizliği için bir teşkilâtlanmaya giderken de 
Batıdan değil Doğu Avrupa’dan bir şehri, Bükreş’i örnek almış olduğunu ifade eder. Birimin 
oluşturulmasıyla, müdürlük, tanzifat müfettişliği, mubassır, çavuş, onbaşı ve amelelik gibi unvanların 
takviyesiyle güçlendirildi. Üstü açık çöp arabaları yerine, belediyeye ait Ahırkapı’da yapılan araba 
imalathanesinde, Bükreş’ten örnek alarak, üstü kapalı, içi çinko kaplı arabalar imal edildi. Bu işte 
sürekli ve dinamik bir personel yapısı oluşturabilmek için de Amele Tasarruf Sandığı kuruldu. 
(Topuzlu,103-104) sokakları geceleri muntazaman süpürmek, öteye beriye çöp atılmaması için bazı 
yerlere sandıklar, sepetler konulması suretiyle şehir temizliği sistemi kurulmuştu. (Ortaylı, 1996: 397; 
Öztürk, 2011: 332) 

Cumhuriyet döneminde, 1930 tarihli Belediye Kanunu’nda; Umuma açık olan yerlerin temizliğine, 
intizamına bakmak, “Umumî ve hususî yerlerin süprüntülerini muntazam ve fennî vasıtalarla 
toplatmak, kaldırtmak ve ifna (yok) etmek,” görevi yer almaktaydı. Aynı yıl çıkarılan 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 248’nci maddesine göre; belediyesi olan her şehir ve kasabada 
sokakların yıkanmak ve süpürülmek suretiyle temiz tutulması mecburi olup, toplanan süprüntülerin, 
etrafa yayılmaması ve dökülmemesi için uygun vasıtalarla nakledilerek şehir ve kasabanın vaziyetine 
göre en münasip olarak kabul edilen şekilde imha veya yakılacağı, nüfusu elli binden fazla olan 
şehirlerde bu süprüntüden (çöp) istifade edilmek üzere lazımgelen tesisatın yapılacağı, yani çöplerin 
iktisadi usullerle imhası öngörülmekteydi. Sokaklarda veya evler içinde süprüntü birikip kalmaması 
için belediyelerce gerekli tedbirlerin alınması da zorunluydu. (Umumi Hıfzıssıhha, 1930) 
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Uygulamada ise çöpler İstanbul’da 1953 yılına kadar denize dökmek suretiyle imha edilmeye devam 
edilmişti. Bu dönem belediyeleri nitelendiren tanımlama; Temizlikçi belediyecilik şeklinde ifadesini 
bulmaktaydı. 

Vahşi Çöp Depolama Sahaları 

Sanayileşme, nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin yanı sıra tüketim alışkanlıklarında meydana gelen 
değişmeler katı atıkların özelliklerini de etkilemiştir. Katı atık miktarı ülkenin genel sosyo-ekonomik 
yapısına göre değişmektedir.(Akdoğan, Güleç, 41) 

Yirminci asrın ikinci yarısıyla birlikte, Avrupa yakasında Levent Sanayi Mahallesi, Üsküdar yakasında 
Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesinin (1 Mayıs) bulunduğu bölgede vahşi çöp depolama sahaları 
ihdas edilerek katı atıklar buralara boşaltılmıştır. Çöp depolama alanlarının yakınlarına kadar 
gecekondu semtlerinin yaklaşması üzerine, buralardaki katı atık depolama sahaları terkedilerek, biraz 
daha uzak yerlerde, Ümraniye-Hekimbaşı, Tuzla-Aydınlı, Halkalı çöp depolama alanları kullanılmıştır. 
Daha sonra seksenli yıllarda Kemerburgaz vahşi döküm alanı kullanılmıştır. 1995 yılından itibaren bu 
alanların biraz daha uzağında, Avrupa yakasında Odayeri, Anadolu yakasında ise Kömürcüoda 
mevkilerinde meydana getirilen düzenli katı atık depolama istasyonları devreye alınmış, Odayeri’nde 
bir de tıbbi atık imha tesisi kurulmuştur. 

 

İki Kademeli Belediye Sisteminde Şehir Katı Atık Hizmetleri 

1983 yılında ülkemizde kademeli (büyükşehir) belediye sistemine geçilmiş ve aynı yıl çıkan 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun  11 inci maddesine göre, Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık 
bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlü hale gelmiştir. Bu 
hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, 
bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlü tutulmuş, bu hizmetten yararlananlardan, 
belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınacağı, 
bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretlerin, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamayacağı, 
düzenlenmiş, evsel katı atık konusunda belediyeler görevli ve sorumlu kılınmıştır. Anılan maddeye 
dayanılarak da Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe konulmuş, ancak yürürlüğü 
ertelenmiştir. 

1984 tarihli iki kademeli metropol belediye idaresi döneminde şehir temizliği ve katı atık (çöp) 
hizmetlerinin tanzimi ve uygulamasına bakıldığında; 3030 sayılı kanunun 6/ j) Çöplerin ve sanayi 
atıklarının toplanma yerlerini belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, görevi üst kademe yani büyükşehir belediyesine, çöplerin, 
toplanması, geçici depolanması, bertaraf etme tesislerine taşınması görevleri, ikinci kademe (ilçe) 
belediyelere ait bulunmaktaydı. 2004 yılında çıkarılan yeni büyükşehir belediye kanununda da görev 
pek değişmedi. Büyükşehir belediyesinin görevi; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, 
yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı 
atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi 
ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek 
veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapmak. şeklinde kaleme alınmıştı. İlçe belediyeleri de bu bahiste; Büyükşehir katı atık 
yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak ile 
vazifelendirilmişti. 

1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu; şehirlerin altyapısı açısından önemli bir alan olduğunda artık 
kuşku bulunmayan temizlik, çöp gibi konularda pek çok kavramı tanımlamaktadır. Buna göre,              
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Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi,  Katı 
atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması 
bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri,  Evsel katı atık: Tehlikeli 
ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı 
atıkları,  Tehlikeli atık ise: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik 
denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan  atıklar ve bu atıklarla 
kirlenmiş maddeleri, ifade etmekteydi. 

Söz konusu Kanunun 11 inci maddesine göre, Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık 
bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten 
yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım 
ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince 
belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil 
edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Denilerek evsel katı atık konusunda da 
belediyeler görevli ve sorumlu kılınmıştır. Anılan maddeye dayanılarak da Atıksu Altyapı ve Evsel Katı 
Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Katı atıkların imhası ile ilgili tesisler yüksek teknolojik bilgi ve maliyet gerektiren yatırımlardır. 
Büyükşehir belediye sisteminde her büyükşehir belediyesinin kısa sürede yapabileceği bir yatırım 
değildir.  

 

Çöp Toplama Ve İmha İşlerinin Ayrıştırılması,  

Çöp olarak nitelendirilen maddelerin artık katı atık olarak, üretimden bertaraf edilmeye kadar pek çok 
aşamanın planlanarak yönetildiği, atık yönetim sisteminde; daha az atık oluşabilecek üretim, en 
ekonomik ve çevreye zarar vermeden atık toplama, nakletme, atıkların maddi olarak daha az kayıpla 
geri dönüşüşünü sağlama, çevreye daha az zarar vererek ve hatta enerji üretimi sağlayarak bertaraf, 
bu sürecin aşamalarıdır. Ve anakent sisteminde büyükşehir ve alt kademe belediyeler arasında 
görevler paylaştırılmıştır.  Geçici depolama hizmetleri büyükşehirlerde alt kademe (ilçe) belediyeleri 
tarafından sürdürülmektedir. 

Avrupa Birliği atık yönetimi politikası, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi aracılığı 
ile üretilen atık miktarının azaltılmasını hedeflemektedir. (MESS, Atık Yönetimi AB, 7)  

Katı atık problemlerinin çözümüne yönelik; atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi olan yönetim aşamalarının, mahalli idareler tarafından, Dünya Ticaret Örgütü’nün yürürlüğe 
koyduğu GATT (hizmet Ticareti Genel Anlaşması) katı atık hizmetleri alanında da kamu tekelinin 
ortadan kaldırılması, kurum gözetim ve çerçevesinde uluslararası rekabete açılmasını 
hedeflemektedir. (Günday ve diğ., 397) 

 

Sektörde Özelleştirmeler 

Katı atık hizmetlerinde toplama aşamasına yönelik özelleştirmelerin gerekçeleri esas itibariyle, diğer 
hizmetlerin özelleştirilmesinde kullanılan gerekçelerle aynıdır. Bunların başında, kamu 
teşebbüslerinin altyapı hizmetleri alanında gösterdiği yetersiz performans gelmektedir. (Yaslıkaya, 
2019: 1325) 

Sektörün büyümesine bağlı olarak dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de katı atık 
süreçleri 1980’li yıllardan itibaren özelleştirilmeye başlanmıştır. Toplama hizmetlerinde özelleştirme, 
belediye bütçeleri için bu hizmetin giderek ağırlaşan bir yük getirmesi ve hizmetlerin belediye eliyle 
gereği gibi yürütülememesi gerekçelerine dayandırılmaktadır. (Yaslıkaya, 2019: 1332) 
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90’lı yılların başlarında İstanbul’da yaşanan temizlik işçileri grevi nedeniyle çöp yığınlarının 
oluşmasının etkisiyle de olsa gerek, belediyeler umumiyetle çöp toplama ve taşıma işlerini 
özelleştirmiş, yani taşere etmişlerdi. Taşere edilmesinin bir sebebi de kamu malı araçlar yerine, özel 
plakalı araçlarla ve tamiri için kamu harcama mevzuatı nedeniyle vakit kaybedilmesi sözkonusu 
olmayan bir sistem olmasıdır. Burada yapılan aslında hizmet alımıdır.  

Belediyelerde taşeron işçi uygulamasının ilk olarak temizlik hizmetleri alanında başladığı 
görülmektedir; örneğin 1985’de Beyoğlu, 1987’de Afyon Belediyesi ve 1988 yılında da Adana 
Büyükşehir Belediyesi’nde bu hizmetlerin bir bölümü taşerona devredilmişti. Özellikle katı atık yani 
çöp hizmetleri, geçmişte yaşanan grevler nedeniyle, belediyeler için kâbus olan bir alan haline 
gelmişti. Hizmetin satın alma yoluyla teminindeki en önemli sebeplerden biri buydu. Hizmetin ucuza 
mal edilmesi de bir başka gerekçeydi. (Öztürk, 2020: 468) 

Çöp toplama ve transfer ya da atık imha işleme tesislerine nakliye işi, bu hizmetin özelleştirilmesi 
anlamına gelmemektedir. Çünkü işi alan yüklenici firma, çalıştırılan personel ve toplayıp nakledilen 
çöp miktarına göre düzenlenen hakedişlerle belediyeden alacaklı duruma geçmektedir. Hizmetin 
muhatabı tamamen belediye olup, bu hizmetten dolayı tahakkuk eden Çevre Temizlik Vergisi 
Büyükşehir belediyesi olan yerlerde, su ve kanalizasyon idareleri tarafından tahsil edilerek ilgili 
belediyelere gönderilmektedir. Ancak işyerleri için durum farklı olup, çevre temizlik vergisi hizmeti 
yapan belediyece, mükellefe tarh ve tahsil edilmektedir.  

Osmanlı döneminde ilk belediye nizamnameleri ve cumhuriyet dönemindeki belediye kanunu katı 
atıkların toplanıp imha edilmesini bir temizlik hizmeti olarak öngörmekteyken, günümüzde dönüşüm 
bu işi bir endüstri haline getirmiş, Büyükşehir belediyeleri ülkemizde katı atık bertaraf hizmetlerini 
yürütmekte, bu alanda yapılan teknolojik yatırımlarla çöpten enerji üretimi bahsinde epeyce yol 
alınmış bulunmaktadır. Hatta Anadolu’da yeni büyükşehir belediyesi statüsüne geçmiş Malatya gibi 
yerlerde, bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. (wowturkey.com) 

Günümüzde ilçe belediyelerinin en önemli görevlerinden biri çöp toplama ve sokak temizliği 
hizmetleridir. Önemi, işin maliyet ve güncel olarak takip edilmesi gereğindendir. Ölçek olarak işin 
boyutları çok büyümüştür. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu büyükşehir belediyesi statüsünde 
bulunmakta ve büyükşehir belediyesi olan illerde bütün il sınırları belediye alanı haline geldiğinden, 
en ücra köyler mahalle statüsüne geçmiş olduğundan, bu yörelere de katı atık toplama hizmetleri 
ulaştırılmaktadır. Oysa nitelik olarak kırsal hayatın devam ettiği, köy, mera ve orman mevzuatının 
sağladığı imkanlardan yararlanmaya devam eden bu yöreler ahalisi, şimdiye kadar kendi imkanlarıyla 
imha ettikleri, hayvanlarına yedirdikleri yada gübreye dönüştürdükleri atıkları artık belediyelerin 
toplama, nakletme, bertaraf ettirme süreçlerine sokmasını beklemektedir. Bu da işin maliyetini 
artırmaktadır. Yani daha uzak mesafelerden çöp toplayıp nakletme işi belediyeleri ağır maliyetlere 
maruz bırakmaktadır.  aynı Tüketim toplumu olmanın bir sonucu olarak çöp üretimi, konut ve 
hemşehri bazında sürekli artmaktadır. Nüfusun artışıyla övünen (nüfus başına vergi gelirlerinden pay 
alınması nedeniyle, yoksa milletin en önemli gücü olan insan unsurunun çoğalması nedeniyle nüfus 
artışından memnuniyet pek dile gelmiyor) belediyeler, çöp üretiminin artışını gösteren rakamları, yani 
yıllık toplanan çöp miktarlarını da gururla paylaşmaktaydı. Son zamanlarda ise geri dönüşüme 
aktarılan katı atık oranları başarı ölçütü olarak algılanmaya başlanmıştır. (www.pendik.bel.tr)  

İhale mevzuatı açısından hizmet alımında personel çalıştırma işi, yaklaşık maliyetin yüzde yetmiş veya 
fazlası işçilik maliyeti olan işlerden olduğundan, 2018 yılı itibariyle bu tür işlerde çalışan taşeron (alt 
işveren) işçilerin belediyelerin iştirak şirketlerinde kadro verilerek bundan böyle bu işlerin belediye 
şirketlerince yürütülmesi kanunlaştırılmış olmaktaydı.  

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nin 127’nci maddesiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer 
mevzuat hükümleri uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında, 
yükleniciler tarafından çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi 
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statüsüne geçirilmesine karar verilmekteydi. Usulen bir sınav yapılması gerekecekti. Hak sahibi 
işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınavın; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca 
uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi, yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilmesi 
mümkündü. (Kamu Kurum, 2018)  

Belediyeler açısından şirketleşme, kamu hukuku hükümlerine göre yürütülmesi gereken hizmetlerin 
belediye şirketlerine devredilerek, özel hukuk (ticaret hukuku) hükümlerine tabi hale getirilmesi yani 
kamu hukukunun ve kamu bürokrasinin katı kurallarından ve ağır işleyişinden kurtulmak, yönetici 
kadro ve personel istihdamında serbestlik ve ücret farklılığı sağlayabilmek, bazı yasal kısıtlamaları 
aşabilmek, işlem ve harcama serbestiyeti kazanmak gibi anlamlara gelmektedir. (Yaslıkaya, 2004: 
125) 

Taşeron istihdam açısından değerlendirildiğinde; bu düzenlemeyle, belediyelerin taşeron işçi alımı 
hak ve yetkileri tamamen sonlandırılmamış, sadece personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı (yaklaşık 
maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil 
işçilik giderinden oluşan ihaleler) yasaklanmıştır. Vurgulanması gereken, kamu kuruluşlarının hizmet 
alımı yapamayacakları değil, “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu 
sonucu doğuracak şekilde alım” yapamayacaklarıdır. (Sayan, 58) Yukarıda belirtildiği üzere, esasen 
çöp hizmetlerinde taşeronlaşmanın en önemli sebebi, 1990’lı yılların başlarında çöp ve temizlik 
işçilerinin grevi nedeniyle, oluşan çöp dağlarıydı. Çeyrek yüzyıllık dönemde, bu işi taşere etmek 
(subtcontract) suretiyle belediyeler bu riskten kurtulmak istemişlerdi. Öte yandan bu işi taşere 
etmenin, hizmetin daha hızlı yürütülmesi açısından da bazı faydaları vardı. Ancak bir miktar kâr payı 
taşeron şirketlere gitmekteydi. Şimdi bu işi belediyeler yine taşere edecekler, ancak belediye iştiraki 
sayılabilecek, yarıdan fazla hissesi belediyelere ait şirketlere taşere edebileceklerdir. Bu da sözkonusu 
işçilere, psikolojik açıdan bir miktar daha fazla iş garantisi verecek gibi görünmektedir. (Öztürk, 2020: 
469) 

Aslında hizmeti taşere etmek, belediyeleri herhangi bir grev ihtimalinden kurtarmıyordu. Çünkü zaten 
bu düzenleme yapılmamış olsaydı da grev ihtimali yok sayılamazdı. Çünkü taşeron personelin 
sendikalaşması ve toplu sözleşme ve grev hukukundan yararlanmasını engellemek, ayrı bir suç olarak 
düzenlenmiştir. Ayrıca temizlik işi belediyenin sürekli işi olduğundan, daha önce sürekli müteahhit 
değişmiş olsa bile, zincirleme akit kabul edilerek, asıl işveren olan belediyeler, işçilerin alacakları, ssk, 
stopaj vb her türlü mali sorumluğun zaten muhatabı konumundaydı. 

Sonuç 

Belki de tahminlerin aksine, ülkemizde belediye kurumu kurulmadan önce sokaklardaki çöp ve 
süprüntüler birer atık olarak değer taşımaktaydı. Sokak temizliği hizmetleri, bizzat kamu personeli 
eliyle (emanet) usulüyle değil de, Subaşılar tarafından toplayıcı esnafı adı verilen şahıslara, onlardan 
belli bir bedel alınarak ihale edilirdi. Arayıcı esnafı ödemiş olduğu bedelin çok daha fazlasını bu atık 
maddelerinden işe yarayanlardan sağlamaktaydı. İstanbul’da ilk kurulan belediye dairesi olan Altıncı 
(Beyoğlu) Belediye Dairesi tarafından özel sektöre gördürülmekteydi. Geçen yüzyılın başlarında 
İstanbul’da belediye temizlik birimini kurulmuş ve yüzyıldan fazla bir süre, bu atıklar yalnızca çöp 
olarak nitelendirilmiş ve belediyeler için en büyük angarya olarak sayılmıştır. Seksenli ve doksanlı 
yıllarda katı atık toplama hizmetlerinin özel sektöre hizmet alımı şeklinde ihale edilmesinin sebepleri, 
maliyetleri azaltmanın yanında, grev tehdidinden kurtulma gibi sebepler yanında; yukarıda açıklandığı 
üzere, hizmeti özelleştirmenin gerekçesi siyasi olmaktan ziyade faydacı nedenlerdir.   Yaşadığımız 
yüzyılda artık bu atık sektörü endüstriyel bir sektör olmuş, Anadolu’da da bazı belediyeler çöpten 
elektrik üretimi işini yap işlet devret modeliyle özel sektöre vermektedir. 2017 yılındaki düzenlemeyle 
büyük çoğunluğu özel sektöre ihale edilmiş temizlik ve katı atık toplama hizmetlerinde çalışan 
personel, belediye şirketlerine aktarılarak, daha fazla iş güvencesine kavuşmuş gibi görülmekle 
birlikte, esasen belediyeler için bu uygulama kamu bürokrasisi ve kurallarının bir nebze dışında (ihale 
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ve Sayıştay denetimine tabi olan) belediye şirketleri eliyle yürütülmesi, hem uygulamada kolaylık 
sağlama, hem de katı atık hizmetlerinin, giderek daha yüksek teknoloji uygulanan bir endüstri alanı 
olarak ticari ve iktisadi bakış açısının öne çıkacağı bir alan olduğunu da göstermektedir.  
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Özet 
 
Sosyal etkileşimin bir parçası olarak, bireysel ve/veya çevresel faktörlerden kaynaklanan çeşitli 

çatışmalar ortaya çıkar. Bu çatışmalar, taraflara olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuracak şekilde 

çözümlenir ya da görmezden gelinir. Ancak çatışmalar iş yerinde gerçekleştiğinde, taraflara olumsuz 

sonuçlar vermeden çözmek önemlidir. Çatışmaların yanlış yönetimi ya da görmezden gelinmesi 

sonucunda çatışmada çeşitli yönlerden farklı olan kişiye yöneltilen eylemlerin şiddetlenerek iş yerinde 

psikolojik taciz sürecine, bir diğer deyişle mobbing’e dönüşmesi mümkündür. Mobbing’in amacı, 

doğrudan ya da dolaylı saldırılarla tacize uğrayan kişinin hasar görmesi; sonuçta işyerinden kendi 

isteği ile veya bir başka şekilde uzaklaşmasıdır. Mobbing’in sonucu olarak mağdurda ağır fizyolojik 

ve psikolojik hasarların yanı sıra birey, kurum ve toplum üstünde ciddi zararların oluşması söz 

konusudur. Bu çalışmada; mobbing sürecinin irdelenip daha iyi anlaşılması için bireysel ve çevresel 

nedenleri, başlangıç aşamasındaki belirtileri, taraflar üstündeki etkileri, yönetimin sürece yaklaşımının 

süreçteki etkileri ile ilgili olarak bir özel firmada gerçekleşen vaka incelenmiştir. İnceleme sürecinde 

Karatuna (2010) modeli kullanılarak; model üzerinden mobbing süreci tetiklenme evresi ile birlikte 

çatışma, sabır taşıran davranışlar, sağlığı ve çevreyi tehdit, bireysel tükenme ve işten ayrılma olarak 

beş aşamada incelenmiştir. Mağdurla yapılan görüşme sonucunda elde edilen veriler ışığında mobbing 

sürecinin işleyişi ve etkileri ortaya konulmuştur. Vaka analizi sonucunda mobbing sürecinin kurum 

içinde uzun süreli devam ettiği, mağdurda psikolojik sorunlara neden olduğu açıkça görülmüştür. 

Mobbing  süreci, mağdurların mobbingle ile nasıl baş ettikleri ve etkileri üzerine başka çalışmalar 

yapılarak; mağdurların psikolojik iyi oluşlarını korumak için müdahale çalışmaları önerilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, iş yerinde çatışma, vaka analizi 

 

Abstract 

As part of social interaction, various conflicts arise due to individual and / or environmental factors. 
These conflicts are resolved or ignored in a way that results in positive or negative consequences for 
the parties. However, when conflicts occur at the workplace, it is important to resolve them without 
negative consequences for the parties. As a result of the mismanagement or ignoring of the conflicts, 
it is possible that the actions directed to the person who is different in various aspects in the conflict 
can be exacerbated and turn into a psychological harassment process in the workplace, in other 
words, mobbing. The purpose of mobbing is to damage the person through direct or indirect 
harrasments which can result in resignation from work. Mobbing result in severe physiological and 
psychological damages in the victim. It is also can result in serious damages on the individual, 
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institution and society. In this study; case study is conducted in order to examine the mobbing and its 
effect on victim. Karatuna (2010) model is used to analyse case. Through the model, the mobbing 
process was examined in five stages, including the triggering phase, conflict, patient-inducing 
behaviors, health and environmental threat, individual exhaustion, and quitting the job. In the light 
of the data how mobbing occurs and its effects on victim is revealed. As a result of the case analysis, 
it was clearly seen that the mobbing continued for a long time in the institution and caused 
psychological problems in the victim. Further studies are needed for better understanding of 
mobbing and its effect. 

Keyword: Mobbing, workplace conflict, case study 

1. Genel Bilgiler 

Mobbing kavramı değişen iş koşulları ve yasal haklar ile birlikte her geçen gün önem kazanmaktadır. 
Her ne kadar bu kavram Leymann tarafından 1980’lerde ortaya konulsa da, mobbing eyleminin iş 
yerindeki varlığı daha eskidir. Mobbing diğer zorbalıklardan farklı olarak iş yeri ortamında 
gerçekleşmekte olan psikolojik, duygusal saldırıları kapsamaktadır (Leymann, 1996). Mobbing’in 
amacı hedef alınan kişiyi duygusal açıdan yıpratmak ve yıldırmak olan devamlılık gösteren agresif 
davranışlardır (Uşen, Omay, Güngör, Akgeyik, 2009).  

Mobbing mağduru kişiler bu sebeple birçok yaşam alanında sorun yaşamaktadır. Ek olarak 
mobbing’in bireylere, ailelere, kuruluşlara ve topluma hem maddi hem de psikolojik etkileri 
bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar mobbing eylemlerinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya 
koymaktadır (Schwartz, Elliott ve Davenport, 2003). Mobbing’in bireye yönelik birçok psikolojik etkisi 
bulunmaktadır. Mobbingle karşılaşan kişilerde kaygı, endişe, sinirlilik, üzüntü hali, çeşitli korkular, 
kişinin kafasından atamadığı saplantılı düşünceler, uyku bozuklukları, uykuda kabuslar, bellek ve 
odaklanma bozuklukları, toplumsal ilişkilerden kaçınma, içine kapanma, paranoya, değişken ruh hali, 
çaresizlik, özgüven düşüklüğü, kendini suçlama, kararsızlık, intihar davranışı gibi psikopatolojik; 
hipertansiyon, vücut ağrıları, bitkinlik, astım atakları, çarpıntı, koroner kalp hastalıkları, mide ve 
bağırsak sorunları, saç dökülmesi, baş ağrısı, aşırı kilo alma veya verme gibi psikosomatik; kendisine 
ve çevreye yönelik saldırgan davranışlar, yeme bozuklukları, alkol veya madde bağımlılığı, cinsel işlev 
bozuklukları ile örneklendirilebilecek davranışsal sorunlara rastlanmaktadır. Mağdur kendini savunma 
yolları olarak doktora başvurup, hastalık izinleri kullanmaya başlayıp, işe geç gelme ya da hiç 
gelmeme eğilimine girdiğinde ise hem çalışma ortamının hem de genel yapının verimliliğinin kalitesi 
bozulmaktadır (Sevinçok, 2016). Psikiyatri servisinde yapılan bir çalışmada mobbing mağdurlarının 
genel anksiyete bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu teşhis aldığı görülmüştür 
(Deniz, 2019). 

Tınaz (2011) çalışmalarında özellikle mobbing süreçlerini incelemesiyle literatürde büyük öneme 
sahip Leymann’a atıfta bulunarak mobbingin çatışmanın abartılmış bir hali olarak görüldüğünü, 
çatışmadan sonraki süreçlerde ortaya çıktığını savunsa da iki kavram arasında olayların meydana geliş 
ve tekrarlanma süresi, sıklığı ve devamında taraflar üstünde kolaylıkla gözlemlenebilir fiziksel ve 
ruhsal bozukluklar olduğu belirtilmektedir. Çatışmanın, işlevsel yönlerinden de bahsedilebilirken, 
mobbingin sadece zarar vermeye yönelik sonuçları bulunduğunun altı çizilmektedir.  

Leymann’ın günlük karşılaşılan çatışmalardan, basit gerekçelerden farklı olarak mobbinge 
davranışlarına en az haftada bir gün ve en az altı ay boyunca maruz kalınması gerektiğini belirttiği, 
mobbing sürecini daha kolay anlayabilmek için oluşturduğu sınıflandırma bulunmaktadır (Leymann, 
1990). Mobbing davranışının etkilerine yapılan bu sınıflandırmaya göre mobbing çeşitli alanlara 
yönelik olabilir. Bunlar; iletişime saldırı, sosyal ilişkilere saldırı, kişisel itibara saldırı, kişinin mesleki ve 
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özel yaşamının kalitesine saldırı, fiziksel bütünlüğüne saldırı olarak beş farklı gruba ayırmıştır 
(Leymann, 1990).  

Mobbing eylemlerin oluşmasındaki nedenlere farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. TBMM 
Komisyon’unun 2011 yılındaki Mobbing ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu’nda, birbirine bağlantılı 
olan nedenler üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki kişisel nedenlerdir. Kişisel nedenler mobbing 
eyleminde bulunan kişi ile mağdurun kişisel özelliklerini içermektedir. Diğer bir değişken ise sosyal 
nedenlerdir. Sosyal nedenler artan sosyal bozulma, belirsizlik, rekabetçi ortam, verimlilik baskısı, 
bireysellik, devamlı değişim ve yenilik olarak sıralanabilir. Kurumsal nedenler ise kurumsal yapı, örgüt 
kültürü ve örgüt iklimi ile ilişkili durumlardır. Örnek olarak kötü yönetim ve yoğun stresli çalışma 
ortamı verilebilir. Buna ek olarak dördüncü bir neden olarak iş yerinin fiziksel koşulları belirtilmiştir. 
Fiziksel koşulların mobbing sürecini kolaylaştırıcı bir faktör olarak görülmektedir (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, 2011). 

Leymann, (1996)’a göre mobbing sürecinin aniden değil olumsuz davranışların meydana gelmesi, 
zamanla çatışmaya dönmesi ve bunların da çözümlenmeyip mobbinge dönüştüğü, bu dönüşümün de 
beş aşamadan geçtiği belirtilmektedir. Bu aşamalar sırayla çatışma, saldırgan eylemler, işletme 
yönetiminin devreye girmesi, yanlış yakıştırmalarla veya tanılarla damgalanma, iş akdinin feshi veya 

istifa’dır.  

Karatuna ve Tınaz, 2010 yılında yaptığı mobbing çalışması sonucunda mobbing süreçlerine ilişkin yeni 
bir model önermesinde bulunmuştur. Bu modelde, mağdurun mobbing sürecinin başlangıcından 
sonlanmasına kadar karşılaştığı mobbing davranışlarına verdiği aktif tepkilerle ve örgüt yönetiminin 
sürece etkin müdahalesiyle mobbing sürecinin sonlanabileceği düşüncesi temel oluşturmaktadır. 
Buradaki aktif tepkinin özellikle şikayet etme ve/veya üst yönetime bildirme şeklinde olduğu 
belirtilmiştir. Bu modelde mobbing sürecinin başlangıcından sonlanmasına kadar beş aşama olduğu 
ve başlangıcın çatışmacı bir ortam, çalışanlar arasındaki iletişim sorunu ya da anlaşmazlıkla olduğu 
belirtilmiştir. Mağdurun vereceği tepkinin pasif kalması ya da etkin bir müdahalenin olmaması ile 
sürecin ilerleyen aşamalarında sabır taşıran davranışlar, mağdurun sağlığında fiziksel ve psikolojik 
bozulmalarla sağlık sorunları, sonrasında mağdurda tükenme ve son olarak da çalıştığı 
birimden/bölümden ya da işyerinden tamamıyla ayrılması şeklinde aşamalar görülmektedir 
(Karatuna, Tınaz, 2010). İlişkili model Şekil 1’de incelenebilir. 
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Şekil 1. Karatuna Modeli 

 
Bu çalışmanın amacı özel bir sektörde çalışan İnsan Kaynakları müdürünün mobbing sürecini vaka 
analizi yöntemiyle incelenmiştir.  
 
2. Yöntem ve Gereçler 

2.1. Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olan vaka analizi yöntemi kullanılmıştır. Vaka analizi 
araştırmacıların belirli bir konuya yönelik derinlemesine bilgi edinmelerini sağlayan bir yöntemdir. 
Vaka analizi sırasında görüşme yapılan kişiden ‘nasıl?’, ‘neden?’ gibi açık uçlu sorular yardımıyla 
çalışılan konuya ilişkin bilgi alınır. Aynı zamanda vaka analizlerinde değerlendirilen olaylarda 
araştırmacının kontrolü bulunmamaktadır. Böylelikle olayın gerçek çevresel koşullarda nasıl 
gerçekleştiğine ilişkin detaylı bilgi edinilebilmektedir. Bu açıdan vaka analizleri gerçek koşullarda 
belirli bir olayın nasıl ve neden geliştiğine ilişkin detaylı bilgi sağlamaktadır (Yin, 2018). 

Günümüzde mobbing kavramı az sayıda araştırmacı tarafından üzerine çalışılmakla birlikte, konu 
üzerine niteliksel yani derinlemesine bilgi sağlayan az sayıda çalışma vardır. Gerçek iş yaşamı 
koşullarında mobbing olayının nasıl geliştiği ve sonuçlarının neler olduğunu daha iyi anlamak için 
mobbing mağduru bir kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. 

Vaka analizi yapılırken mağdurun aktif tepkisinin olması ve mobbing sürecinin mağdurun aktif tepkisi 
sonrası yönetimin doğru müdahalesi ile durması ve yönetimin yanlış yaklaşımı ile şiddetlenerek 
devam etmesi şeklinde seyrettiği için Karatuna ve Tınaz (2010) modeli tercih edilmiştir.  

2.2.Vaka 

Mobbing sürecindeki mağdur; erkek, otuz yaşında, bekar ve söz konusu şirket holdingleşene kadar 
yaklaşık iki yıl dışarıdan hizmet verdikten sonra endüstri tesislerinden sorumlu İK müdürü olarak bir 
buçuk yıldan fazla süre holding bünyesinde görev yapmış, iyi eğitimli biridir.  

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, sektörde yakaladığı fırsatlar ve yaptığı doğru yatırımlarla 
hızla büyümüştür. Yeni kurulan fabrikalarla ve holdingleşme sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda personel 
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alımıyla çalışan sayısı ve şirketteki çalışan portföyü değişmiştir. Şirkette görev yapan insan kaynakları 
direktörü, eğitiminin yeterli olmaması ve yabancı dil bilgisi bulunmadığı için şirketin bu değişimi 
sonucu hem şirket çalışmaları hem de yeni çalışanlarla iletişim konusunda yetersiz duruma 
düşmüştür. Direktörün görevine devam etmesi istenerek, son birkaç yıldır ihtiyaç olduğunda şirkete 
danışmanlık hizmeti veren, iyi eğitimli, yabancı dil bilgisi bulunan, çeşitli yabancı firmalarda daha önce 
çalışmış ve iletişim yetenekleri iyi olan danışman, şirket sahipleri tarafından direktöre talimat 
verilerek insan kaynakları müdürü olarak Kasım 2014’te işe alınmıştır.  

İK müdürüne işe başladığında görev tanımı ve yetkileri sözlü olarak beyan edilmiş, direktör tarafından 
daha sonra imzalatılacağı söylenmiştir. İK müdürünün görev yerinin, holding merkezine araçla kırk 
dakika uzaklıktaki endüstri tesisleri olduğu yine sözlü olarak belirtilmiştir. Endüstri tesislerindeki 
görevler başlarda haftada birkaç gün ve holdingten fabrikaya saatlik gidiş gelişler şeklinde olmuştur. 
İşini severek yapmaya başlayan İK müdürü kendisine verilen bazı işleri daha önce hiç 
deneyimlememesine ve yardım almamasına rağmen, direktörünün söylemesi üzerine hafta sonları ve 
fazla mesailerle çalışarak yerine getirmiştir. İK direktörünün talimatıyla yıllık plan toplantısında 
kullanılmak üzere İK müdürüne hazırlatmış olduğu rapor ve çalışmaların yıllık toplantıda 
kullanılmaması, İK müdürünün direktörüyle bu konu hakkında konuşması ve bunun üzerine 
direktörün olumsuz davranışlarına maruz kalmaya başlaması İK müdürünün yeni iş aramasına sebep 
olmuştur. Zamanla direktörün sergilemiş olduğu olumsuz davranışlara kalite müdürü, idari işler 
müdürü ve bordo işlemlerini gerçekleştiren İK uzmanının da eşlik etmesiyle İK müdürü çeşitli 
rahatsızlıklar yaşamaya başlamıştır. Maruz kaldığı tavır ve davranışlar sonucu psikolojik destekler 
almaya başlayan İK müdürü, iş arayış sürecinde problemler yaşamış ve yeni iş bulmayı beklemeyip iki 
yılını doldurmadan Ağustos 2016’da şirketten ayrılmıştır.  

Mobbing sürecinde öncesi olumsuz davranışlar sergileyip süreci başlatan kişi erkek, otuz altı yaşında, 
evli, iki kız çocuğu sahibi ve holdingin İK, idari işler ve kalite departmanlarından sorumlu direktördür. 
Şirket holdingleşmeden önce göreve başlayan direktör mağdura göre daha alt seviyede bir eğitime 
sahip ve yabancı dil bilmemektedir. Mobbing sürecinin ilerleyen aşamalarında direktörün altında 
çalışan kadın kalite müdürü, erkek idari işler müdürü ve erkek İK uzmanı da tacizciler arasına katılmış 
ve süreç, grup tarafından yapılan mobbinge dönüşmüştür.  

3. Vaka Analiz Sonuçlar 

Vakaya ilişkin bilgiler model üzerinden değerlendirilerek, olay dört farklı aşamada incelenmiştir.Bu 
aşamalar: Çatışma, sabır taşıran davranışlar, bireysel sağlığı ve çevreyi tehdit, bireysel tükenmedir. 

Olay 

Vakaya mobbing süreci sorulduğunda kendisi esas mobbing olayı kendisinin raporlarını hazırladığı 
toplantıya çağrılmadığı ve o toplantıda kendisinin hazırladığı raporların kullanılmadığını ifade etmiştir. 
Toplantı sonrasında direktörün dosyalara müdahale ettiği öğrenilmiştir. Vakanın ifadesi ile: ‘…ve 
yaptığım çalışmaların uygulanamaz olduğunu söyleyerek değiştirdiği belirtildi…’ 

Bu olaydan sonra vaka süreç içinde direktörünün davranışlarını üzerine tekrar düşündüğünü 
söyleyerek, şu ifadelerde bulunmuştur : ‘İşte o anda dört aydan fazladır direktörüm tarafından maruz 
bırakıldığım aksaklıkların ve problemlerin hiç de iyi niyetli olmadığına karar verdim.’  

I. Aşama: Çatışma  

Mobbing süreci kurum içinde çözümlenemeyen çatışmalar ile başlamaktadır. Einarsen ve diğerlerine 
(2003) göre mobbing sürecinin başlama aşamalarında mağdur kendisine yapılan olumsuz 
davranışların farkında değildir ya da bunları bir taciz olgusu şeklinde açıklayamaz. Çünkü buradaki 
eylemler üstü kapalı, sinsice olarak yapılır.  

Bu evrede fizyolojik çatışma şekil değiştirir ve amaç çatışmada bir üstünlük sağlamak değil mağdur 
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tarafa hasar vermektir ve süreç iş ortamında zarar vermekle sınırlı kalmaz, mağdurun özel yaşamını 
da etkileyecek seviyeye taşınır (Tınaz, 2006). Leymann (1996)’a göre bu aşamada mobbing süreci 
taraflar arasında yaşanan bir kritik olayla kendini gösterir.  

Vakanın ifadelerinde kurum ile çeşitli konularda çatışma yaşadığını belirtmiştir. Bunlardan Kasım 
2014’te başladığı holding merkezinden görevlendirme adı altında önceleri haftada iki gün olarak 
başlayan endüstri tesisi görevlendirmelerine gönderildiğini, ancak fabrikalarda görev yaptığı esnada 
geç kalacağı şekilde holdingteki toplantılara çağırıldığını, bazen de katılması gerekli toplantılara hiç 
davet edilmediğini belirtmiştir. Kendisine tahsis edilen aracın, bakım dolayısıyla veya misafir 
karşılama için kullanılacağı gibi bahanelerle hafta sonları kendisinden sık sık alındığını, ancak bu gibi 
eylemleri, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında yaşadığı olaya kadar kendisi tarafından 
görmezden geldiğini belirtmiştir.  

Çatışma sürecini çevresel ve bireysel faktörler açısından inceleyebiliriz. Vaka’nın ifadeleri üzerinden 
çevresel faktörler iş yükü, çalışma ortamının fiziksel iş yükü, yöneticilik anlayışı ve etkisiz enformel 
iletişim temalarıyla ön plana çıkmaktadır.  Vaka çalışma ortamını şu şekilde betimlemektedir: 

 ‘Holding merkezinde göreve başladığım Kasım 2014’ten beri, merkez ofis de yeni taşındığı 
bahanesiyle oturacağım oda bir türlü hazırlanamadı. Ben de toplantı odalarında çalışıyordum. 
Endüstri tesisine gidip geldiğimde ise bordrolarla ilgilenen İK’cıların odasında bir yuvarlak masada 
çalışıyordum. Dolayısıyla iki yerde de odam ve masam olmadığı için eşyalarımı sürekli taşımak 
zorundaydım. Mülakat ve toplantılarım olduğunda ise herkesin görebildiği cam odaları kullanmak 
zorundaydım. Bunun için de sürekli direktörüme izin epostası yazmam gerekiyordu.’  

Bireysel faktörlerde hem mobbing uygulayan kişilerin hem de mağdurların bireysel özellikleri ön 
plana çıkmaktadır. Bireylerin yetiştikleri kültürlerden, sahip oldukları karakter ve yetenek 
özelliklerindeki farklılıklar da bireysel faktörleri de oluşturmaktadır. Baltaş ve Baltaş (2013)’a göre 
taciz uygulayanların psikolojisi hakkında deneyler olmamasına rağmen, genellikle mobbingi yapan 
kişiyi mobbinge yönelten nedenlerin başında duygusal zekâdan yoksun olma, korkaklık, nevrotik 
rahatsızlıklar, insani ve etik değerlerden uzak olma gibi faktörler olduğu ve mobbinge başvuranların 
genellikle kendi eksik taraflarını, korku ve güvensizliklerini, bir başkasına yansıtarak telafi etmek 
istemeleri gibi nedenler bulunmaktadır. Mağdur tarafındaki faktörler için de Tınaz (2013), işyerlerinde 
bulunduğu ortam ve gruplara göre yalnız kalan, diğer çalışanlara göre kişilik, giyim kuşam, konuşma, 
kültür yapısı veya düşünce yapısı, ırkı, dini inanç ve düşünceleri farklı olan, işe diğerlerinden sonra 
başlamış olmak gibi özellikler belirtmiştir. Bu vakada da mağdurun yeni işe başlamış olduğu ve 
kendisinin ifadelerine göre kurumdaki diğer kişilere göre daha farklı bir eğitime sahip olduğu 
görülmektedir. 

II. Aşama: Sabır Taşıran Davranışlar 

Bu aşamada mağdura karşı yapılan saldırgan eylemler, anlaşmazlıklar ve çatışma belirginleşmektedir 
(Leymann, 1996). Belirgin olması sadece mağdurun algılaması olarak anlaşılmamaktadır. Bu aşamada 
taraflar arasında gittikçe şiddetlenen çatışma ve mağdura yöneltilen saldırgan davranışlar başkaları 
tarafından da gözlenebilmektedir (Einarsen, Hoel, Zapf, ve Cooper, 2003).  

Örnek olayda kritik olayın da yaşanması sonrasında mağdura bilgilendirme yapılmadan, şirkete 
getirildiğinde verilecek olan İK müdürlüğü görevi için başkasının bakılmaya başlanmasıyla mağdura 
karşı saldırılar başlamıştır. Mağdur bu aşamada aktif tepki gösterip direktörüyle konuşmaya 
çalışmasına rağmen olumsuz davranışlar katlanarak artmıştır. Bu süreç içerisinde mağdurdan iş ile 
ilgili bilgiler saklanmış, kişi izole ederek tek bırakılmış, kişinin itibarını zedeleyici dedikodular yayılmış 
ve kişiye yönelik tehditlerde bulunulmuştur.  

Mağdur kendisi ile ilgili şirket içerisinde yayılan dedikoduları şöyle ifade etmiştir:  

‘…çaycısına varana kadar herkesin benim işim ve yeteneklerim hakkında konuşmaya başlaması ve 
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yerime başkasının alınmasının daha iyi olacağının dedikodusunu yapmaları çok acı vericiydi.’ 

Vaka direktörün kendisine yönelik tehditini şu şekilde anlatmıştır:  

‘…bir gün direktörüm iş arama sürecimden haberi olduğunu belirterek, “Hayrola iş arıyormuşsun! Çok 
şaşırdım. Buradan memnun değil misin? Ben izin vermezsem hiçbir yere gidemezsin bu piyasada... 
Biliyorsun değil mi?” şeklinde beni tehdit etti.”  

III. Aşama: Bireysel Sağlığı ve Çevreyi Tehdit 

Belirli süre devam eden mobbing sonrasında vakanın psikolojik, fizyolojik sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Vaka’nın ifadelerinden mağdurun psikosomatik yakınmaları olduğu 
gözlemlenmektedir. Örnek olarak aşağıdaki ifade;  

‘Evde akşamları gayet güzel yemek yiyebilirken şirkete geldiğimde, öğle yemeklerinde bir şey 
yiyemiyor, hemen sonrasında şiddetli karın ağrıları çekmeye, mide kramplarıyla iş bitimine kadar 
kıvranıyordum. Akşam geç saatlere kadar sürecek toplantılardan kurtulsam da, eve vardığımda 
düzensiz nabız atışlarıyla nefesim kesiliyor ve omuz ağrılarımla uyuyuncaya kadar uğraşıyordum.’ 

IV. Aşama: Bireysel Tükenme 

Bir önceki aşamada mağdurun karşılaştığı olumsuz durumlar sonrası kendisinde gözlemlenen genel 
sıkıntı, gerginlik ve güvensizlik gibi psikosomatik rahatsızlıklar hissedilir hale gelmektedir. Bu süreçten 
sonra mağdurlarda depresyon belirtileri ve travma sonrası stres bozukluğu ile sonuçları ağır olan 
ruhsal rahatsızlıklar görülmeye başlanmaktadır (Tınaz, 2013).  

Örnek olayda mağdur 2016 yılına girişle birlikte, yönetim tarafından süreçlerin dışında bırakılmış ve 
farklı bir iş yerine de olumsuz referanslar dolayısıyla geçiş yapması engellenmiştir. Mağdur kullandığı 
depresyon ilaçlarının da yan etkisi ile hızla kilo almaya başlamış, yıllardır sporla uğraşan, atletik 
ölçülerde biri olmasına karşın aşırı kilo alımı sonucu anormal beden şekline girmiştir. Fiziksel sağlık 
yönünden tüketmeye başlayan mağdur eskisi kadar hızlı hareket edememenin yanı sıra, tesis dışında 
fuar ve etkinliklere de gidişi engellendiği için, zihni olarak da beslenememeye paralel olarak 
verimsizleşmeye başlamış ve bir yıl önce işe ilk başladığı zamanki gibi sağlıklı ve kaliteli yeni fikirlerle 
düşünemez hale gelmiştir.  

V. Aşama: İşten Ayrılma 

Leymann’a (1996) göre mobbing süreci mağdurun işten çıkarılması ya da kendisinin işten ayrılmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Mobbing süreçlerinin işten ayrılma oranlarını da gözlemleyebilmek amacıyla 2007-
2017 yılları arasında Gary Namie tarafından yapılan, mobbing araştırmaları yıllara göre işten ayrılma 
oranlarının azaldığını gösterse de, 2017’de yapılan son araştırmada hala %65 ile mağdurun işten 
ayrılışı ile sonuçlandığı gerçeğini ortaya koymaktadır.  

Altı aylık bir süreç içinde aktif tepki gösterip tacizcilerle mücadele etmeye başlayan mağdur 2016 
Ağustos ayında işten ayrılmıştır. Şirket ve şahıslara dava açmaması karşılığında ayrılma işlemleri 
mağdurun isteği doğrultusunda yasal hakları karşılanarak gerçekleştirilmiştir.  

4. Tartışma ve Öneriler 

Çalışmada incelenen örnek olay çerçevesinde, enerji endüstrisinde faaliyet gösteren bir kurumdaki 
mobbing olayını hazırlayan ve sürdüren etkenlerde, çevresel (ortamsal) faktörlerin büyük öneme 
sahip olduğu gözlenmiştir. Bunlar; bireylerin sahip oldukları özelliklerin dışında kalan, kurum ve 
çalışma ortamının koşullarından kaynaklı faktörlerdir. Vakamızda kurumdaki organizasyon yapısındaki 
bozukluklar, hiyerarşik yapıdaki adaletsiz güç dağılımı, yöneticilerin yetkilerini bireysel çıkarları için 
kullanımı, terfi ve atamaların şahsi değerlendirmeler doğrultusunda yapılması, organizasyon 
yapısında görev tanımlarının net belirlenmiş olmaması, kişinin kapasitesinin çok üstünde görev ve 
sorumluluklara maruz bırakılmasıyla fazla iş yükü olarak gözlenmiştir. Örnek olayda mobbing süreci 
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herkes tarafından gözlenebilir özellik göstermekte ve genel olarak işe yöneliktir.  

Vakada yönetimin sürece müdahalesinin olumlu olumsuz etkileri görülmüştür. Tacizcinin özelliği 
olarak kendini güçlü göstermek için yetkisini diğer kişiler üzerinde keyfi olarak kullanması ve kendi 
yetersizliğini kapatmaya yönelik hareket ettiği görülmüştür. Mobbing türü olarak değerlendirildiğinde 
saldırı odaklı, başlarda yukarıdan aşağıya sonrasında ise grup tacizinin de eklenmesiyle yatay türde de 
olduğu görülmüştür.  

Örnek olayda mağdurun işe girişi Kasım 2014 ve işten çıkışı Ağustos 2016 tarihleri ve mobbingin 
algılanmasıyla başlayan süre göz önüne alındığında süresi bakımından altı aydan fazla olduğu için 
uzun süreli bir mobbing olduğu görülmüştür. Mağdur kendinin farkına varmış olsa da işten ayrılıncaya 
kadar yine de mobbinge mağruz kalıp mücadele etmiştir. Ayrıca mobbing süreçlerinin mağdura 
fizyolojik ve psikolojik olarak sonuçları olduğu görülmüştür.  

Mobbing sürecinin engellenmesi için kurumlarda tarafından belirli önlemlerin alınması gerektiği 
düşünülmektedir. İş tanımları, görev ve yetkilerin işe girerken açıkça belirlenmemesinden kaynaklı 
problemler gözlenmiştir. Vaka kendisine verilen görevler ile ilgili durumları sıklıkla ifade etmek ile 
birlikte kurum tarafından iş tanım ve görevlerinin açık ve net bir biçimde olmadığı görülmektedir. Bu 
sebeple mağduriyet yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Ek olarak kurumların sağlıklı çalışma koşullarını korumaya yönelik eylemlerde bulunmaları 
gerekmektedir. Fazla mesai, izin kullanılmayan haftalar, kişisel alan tahsis edilmemesi gibi 
durumlarında mobbing sürecine zemin hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu açından kurumların gerekli 
kurumsal kurulları belirlemeli önleyici olacaktır. 

Benzer şekilde çıkan problemlerin çözümünde hakların nasıl aranacağı, kurumdaki güç eşitsizliğinden 
dolayı iki kişi arasındaki mobbing durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin de belirli kural ve 
sistemler oluşturulmalıdır. Vaka analizi sonuçları yetki ve sorumlulukların kötüye kullanımında da 
mobbing sürecinde etkili olduğunu göstermiştir. Bu sebeple kurumlar bu tür durumların önüne 
geçebilmek için gerekli önlemleri almalılardır. Çatışma sürecinin yönetimi, arabuluculuk konularında 
eğitim ve seminler düzenlenebileceği gibi bu konuyla ilişkili destek verebilecek birimler 
oluşturulabilir. 

Kurum içinde kişilerin arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapacak kurumlara ihtiyaç olmasıyla 
birlikte çatışma veya mobbing sonucunda psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireylerle ilişkili hem 
önleyici hem de müdahale edici çalışmalarda bulunacak birimler bulunmalıdır. Kurumda çalışan 
bireylerin psikolojik sağlık durumlarının yakın takibi mobbing sürecinin engellenmesinde de önemli 
bir rol oynayacaktır. 

Özetle, mobbing süreci mağdur üzerinde ciddi psikolojik etkileri bulunmaktadır. Bu alanda önleyici ve 
müdahale çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. İş yaşantısının insanların hayatında önemli bir unsur 
olduğu düşünüldüğünde, bu alanda psikolojik destek önemlidir. Kurumlar da çalışanların psikolojik 
sağlığını korumak için gerekli önlemleri almalıdır. Kurum içerisinde iş ve örgüt psikoloğu 
bulundurulması bu açıdan önem taşımaktadır. 
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Özet 
Çalışmamızda 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Cenevre 
Sözleşmesi’ndeki(1951 Sözleşmesi) tanımlar ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’ndaki (6458 sayılı Kanun) tanımlara yer verilerek bu tanımların ihtiyaçlara cevap verip 
veremediği tartışılmıştır. Bunun yanında ‘geri göndermeme’ ilkesinin ne olduğu, gerçekleşme 
şartlarının neler olduğu ile bu kavram hakkındaki çeşitli görüşler ortaya koyulmuştur. Ayrıca 
Türkiye’nin uluslararası koruma çerçevesinde ne gibi hukuki çalışmalar yaptığı ve bu çalışmaların 
hangi kanunlara dayandırılarak yapıldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Son olarak 94/6169 sayılı Türkiye'ye 
İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit 
Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus 
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1994 tarihli Yönetmelik) ile 6458 
sayılı Kanunu karşılaştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geri Göndermeme İlkesi, 
Göç, Uluslararası Koruma. 

Abstract: In our study, the definitions of the United Nations Geneva Convention on the Legal Status 
of Refugees dated 1951 and the definitions of the Law on Foreigners and International Protection No. 
6458 are given. Whether these definitions meet the needs is discussed. What was the principle of 
non-refoulement, the conditions of realization, and various views on this concept were explained. 
What kind of legal work in the framework of international protection have been announced in 
Turkey. Finally, “Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet 
İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve 
Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” and “6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” were compared. 

Keywords: Law No. 6458 on Foreigners and International Protection, Non-Refoulement Policy, 
Migration, International Protection. 

Giriş 

1951 Sözleşmesi’ne yakından bakıldığında aslında insanların göç faaliyeti esnasında korumaya ihtiyaç 
duyduğunu görürüz. Bunun son altmış-yetmiş yıllık bir dönemde farkına varılarak bir takım çalışmalar 
yapılması, bu alandaki bir eksikliktir. 

 Uluslararası mülteci hukuku, gerek jeopolitik konumu gerekse jeostratejik konumundan dolayı 
Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Arap coğrafyasına sınır komşusu olmamızdan ötürü 
Türkiye birçok göç hareketlerinin etkisi altında kalmaktadır. Bunlar bazen insani ihtiyaç amacı taşırken 
bazen de illegal faaliyetler için yapılabilmektedir. Bu sebepten dolayı devletler nezaket gereği bu 
insanları kabul etmekte istekli gibi görünseler de gayri iradi olarak kendilerini koruma politikası 
çerçevesinde güvenlik politikaları geliştirmektedirler. Ayrıca ülkeden koruma talep eden insanların 
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hedef ülke açısından çok fazla bir külfeti olacağı da açıktır. En kötü yanı ise bu insanların çok azı için 
uluslararası yardım mekanizmaları devreye girmektedir.  

Her geçen gün artan göç hareketleri ve Batılı devletlerin kendilerini koruma mekanizmaları 
geliştirmeleri ve dahası bu insanların hedef ülke ya da transit ülkede yaşadığı sıkıntılar çerçevesinde 
geri göndermeme ilkesinin de işlerlik kazanması sağlanmıştır. Hatta bu ilke sözleşmesel temelde 
kalmamış, ilkenin konumu hakkında yeni bir takım tartışmalarda gün yüzüne çıkmıştır. Türkiye’de göç 
konusundaki mevzuatın çok dağınık ve eski olması,  modern anlamda ihtiyaçlara cevap verememesi 
nedeniyle 11.04.2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan 6458 sayılı Kanun ile hem dağınık 
mevzuat bir çatı altında toplanmış oldu hem de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla bu işin 
idari ve teknik boyutuyla ilgilenecek kurumlar oluşturuldu.  

Bu kanunda yapılan yeni koruma tanımları ile göç eden insanların statüsünü belirlemek daha da kolay 
hale gelmiş ve yeni tanımlarla uluslararası kurumların yardımlarından faydalanmak amaçlanmıştır. Bu 
kanunun ve geçmişte uygulanan uluslararası anlaşmaların, iç hukuka aktarılması ve bu çerçevede 
yapılan faaliyetlerin ne kadarının bu kanuna uygun olduğu konusu tartışmaya açıktır.  

1) İnsan Hakları Hukukunda Uluslararası Koruma Türleri  

 1.1) Mülteci 

Mülteci kavramını 1951 Sözleşmesi’nin; 

1 Ocak 1951 tarihinden önce olan olayların neticesinde, ırkı, tabiiyeti, dini, sosyal gruba mensubiyeti, 
siyasi fikirleri gibi nedenlerle, zulüm korkusu taşıyan ve vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu ülkesinin 
dışında olan, dolayısıyla bu ülkenin korumasından mahrum kalan veya bahsi geçen korkular yüzünden 
ülkesine dönmek istemeyen kişiyi, mülteci olarak tanımladığı görülmektedir.71 

Tanımda “1951’den önce meydana gelen olaylar” daraltması yapılmıştır. Bu zaman sınırlaması 
1951’den sonra meydana gelen olayları kapsamadığı için, 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Ek Protokol72 (1967 Protokolü) ile kaldırılmıştır. 1951 tarihinden sonra yapılan bütün 
sözleşmelerde mülteci kavramına daha detaylı ve kapsayıcı şekilde yer verilmiştir.  

Bu çerçevede 1948 tarihli Cartegena Bildirisi’nde, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nün yanı sıra, 
ülkedeki iç çatışmalardan kaynaklanan durumdan, yaygın bir şekilde yapılan insan hakları 
ihlallerinden, kamu düzeninde ciddi sorunlara yol açan özgürlük, güvenlik hakkı ihlallerinden, çok 
yaygın olarak yapılan ve şiddet içeren olaylardan kaçan insanlar da mülteci sayılmışlardır.73 

Türkiye, 1951 Sözleşmesi’ne coğrafi çekince ile katılmıştır. Coğrafi çekinceden kasıt sözleşmenin 
Avrupa’da meydana gelen olayları kapsamasıdır. Daha sonra ise Türkiye, Birleşmiş Milletler Ülkesel 
Sığınma Bildirisi’ne taraf olmuştur. Türkiye uzun süre iç hukukta bu konu ile alakalı bir çalışma 
yapmamış, bu nedenle uygulamada bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Daha sonraki süreçte bu konu ile 
alakalı bir kanuna ihtiyaç olduğu tespit edilmiş bu çerçevede, 11.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Kanun74 
çıkarılmıştır. 

Burada sözü edilen 6458 sayılı Kanun’un 61. Maddesi’nde, 1951 Sözleşmesi’nden farklı olarak mülteci 
tanımında; “1951 tarihinden önce olan olaylar” ibaresinin yerine “Avrupa ülkelerinde meydana 
gelen” ibaresi kullanılmıştır. 

                                                           
71

http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf  Madde: 1. Erişim 
Tarihi: 29.05.2020 
72

http://www.inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2312020094144bm_13.pdf Erişim Tarihi: 01.06.2020 
73

 Barkın, E. (2014), 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, sayı 1, 5. 
74

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm Erişim Tarihi: 05.06.2020 

http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf
http://www.inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2312020094144bm_13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm
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Maddeden de anlaşılacağı üzere sadece Avrupa ülkelerinden gelenler mülteci sayılacak, onun dışında 
kalanlar ise bu statüye alınmayacaktır. Yani ülkemize şu an için gelmekte olan Suriyeli insanların 
durumu hukuken mülteci sayılamamaktadır. 

1.2) Sığınmacı 

Sığınmacı kavramına 1951 Sözleşmesi’nde rastlanılmadığı gibi sığınmacılık tanımını da yer 
verilmemiştir. Daha sonra böyle bir açığın tespitiyle beraber Birleşmiş Milletler dâhilinde yapılan 
çalışmalar ile 14 Aralık 1967 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Birleşmiş Milletler 
Ülkesel Sığınma Bildirisi” kabul edilmiştir.75 Bu bildirinin en göze çarpan özelliği 1951 Sözleşmesi ve 
1967 tarihli Protokol’de hiç tanımlanmamış olan sığınma koruma türüne ve sığınmacı tanımına yer 
vermesi ve sözleşmelere katılan devletler açısından uyulması zorunluluk olan bir takım ilkeleri ortaya 
koymasıdır. 

Bu konuya Türkiye açısından bakacak olursak 6458 sayılı Kanun’da sığınmacı tanımına yer verilmemiş 
onun yerine “şartlı mülteci” tanımı yapılmıştır. İlgili kanunun 62. Maddesi’ndeki tanımda, mülteci 
tanımında rastlanan “Avrupa ülkelerinde meydana gelen” ibaresinin, “Avrupa ülkeleri dışında 
meydana gelen” şeklinde değiştirildiği göze çarpmaktadır.  Buna ek olarak tanımlamanın sonunda, 
üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye dek, şartlı mülteci statüsü verilmiş olan kişinin Türkiye’de 
bulunmasına izin verileceği ifade edilmiştir.76 

Bu maddeden anlaşılan, şartlı mülteci statüsü geçici bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca mülteci 
kavramından farkının doğduğu nokta ise 1951 Sözleşmesi’ne Türkiye’nin coğrafi çekince şartı ile 
katılması, bunun sonucunda ise Avrupa ülkeleri dışından gelen insanları hangi statüye dâhil 
edeceğimizin bilinememesinden doğan açıklıktır. Tanımdan anlaşılan, mülteci kavramından tek farkı 
coğrafi kısıtlamanın yer değiştirmesi ve geçici bir statüyü ifade etmesidir. Sığınmacı tanımına 
günümüzde artık yürürlükte olmayan 1994 tarihli Yönetmelik’te yer verilmiştir. Yönetmeliğin 3. 
Maddesi’ne göre sığınmacı şu şekilde açıklanmıştır;77  

Milliyeti, dini, belirli bir sosyal gruba üyeliği, ırkı, siyasi fikirleri yüzünden, takibata uğrayacağından 
korkması sebebiyle, tabiiyetinden bulunduğu ülkenin dışında bulunan, ülkesinin himayesinden 
faydalanamayan yahut bahsi geçen korkuları yüzünden faydalanmak istemeyen kişi, tüm bunların 
yanında uyruğu yoksa bile daha önce ikamet ettiği ülkenin dışındaysa ve yine bu ülkeye dönmüyor 
veya korkusundan ötürü dönemeyen yabancı, sığınmacı olarak ifade edilmiştir. 

Uluslararası hukukta sığınmacı kavramı geçici bir statüyü ifade ederken, başvuru şartlarının 
tamamlanmasıyla mülteci olarak başvuruda bulunulabilir. Bahsi geçen kişi başvuru şartlarının 
tamamlanmasına kadar geçen sürede korumadan yararlanmaktadır. Sığınmacılar açısından mevzuatta 
herhangi bir coğrafi çekince öngörülmemekteydi. Ülkemizdeki Suriyeli insanların bu çerçevede 
değerlendirilmesinin önünde aslında bir engel yoktur ancak 6458 sayılı Kanunu’nda sığınmacı 
kavramına yer verilmediği için bu statüye dâhil edilememektedir. Bunun yerine yine aynı kanunda 
şartlı mülteci tanımına yer verilmiştir. Ancak ülkemizdeki Suriyeli insanlar yine bu statüye dâhil 
edilmemiş bunun için özel düzenleme yoluna gidilmiştir. 

1.3) İkincil Koruma 

6458 sayılı Kanun’a özgü bir koruma biçimidir. Diğer koruma türlerinden farkı ise mülteci veya şartlı 
mülteci olarak değerlendirilemeyecek olan kişilerin bu statüye dâhil edilmesinin mümkün olmasıdır. 
6458 sayılı Kanun’da, Mülteci yahut şartlı mülteci olarak tanımlanamayan, ancak vatandaşlığında 
bulunduğu ülkeye geri dönmesi durumunda, ölüm cezası, onur kırıcı muamele, ülkedeki çatışma 

                                                           
75

 http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin_ant4.pdf Erişim Tarihi: 03.06.2020 
76

   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm Madde 62. Erişim Tarihi: 05.06.2020 
77

 http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1994-Yonetmeligi.pdf Erişim Tarihi: 03.06.2020 
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durumu ile şahsına yönelik ciddi tehdit ile karşılaşabilecek, bu sebeplerden ötürü ikamet ülkesinin 
korumasından faydalanamayan veya yararlanmak istemeyen yabancıya yahut vatansız kişiye ikincil 
koruma statüsü verilir.78 

1.4) Geçici Koruma 
Ülkemize gelen Suriyeli insanlardan hareketle oluşturulmuş geçici bir koruma türüdür. İlk başta 
kitlesel akınlar halinde ülkemize gelen Suriyeli insanlar  “misafir” olarak tanımlanmıştır. Hukuki 
anlamda bir karşılığı olmayan bu terim, keyfi uygulamalara yol açabilecek mahiyette idi. Bu sebeple 
Türkiye, Ekim 2011’den sonra misafir olarak tanımladığı Suriyelileri, 6458 sayılı Kanun’da “geçici 
koruma rejimi“ne aldığını ilan etmiştir. 

Söz konusu kanunun 91.  maddesinde; 

Ülkesinden, zor kullanılarak ayrılmaya mecbur bırakılmış, bu sebepten ötürü ülkesine geri dönüş 
yapamayan, acil geçici koruma için, kitlesel akınlar halinde Türkiye sınırlarına gelmiş olan veya sınırı 
geçen yabancıya geçici koruma statü verilebileceği ifade edilmiştir. Türkiye’ye giriş yapan bu kişilerin, 
kabulü, kalması, haklarının ve ödevlerinin neler olduğu, ülkeden çıkışları esnasında tabi tutulacağı 
işlemlerin neler olduğu, kitlesel akınlara karşı alınacak tedbirler, bu işle ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasındaki işbirliği, kurumlar arası görev ve yetkilerinin belirlenmesi yetkisinin Bakanlar Kurulu’nca 
çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği bu maddede ifade edilmiştir.  

En düşük uluslararası standartlar ile örtüşen bu koruma, açık kapı, geri dönmeye zorlamama, bireysel 
statü tanımlamasının yapılmaması, kamplarda barınmayı ve diğer temel insani hizmetlerin sunulması 
gibi temel ihtiyaçlar çerçevesindeki ilkeleri içinde barındırır.79 

 Geçici koruma rejimi, kitlesel akın durumlarında ve acil durumlarda uygulamaya konulabilecek bir 
koruma türüdür. Suriye’den gelen kişiler özelindeki ilk hukuki düzenleme, İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılan 30 Mart 2012 tarihli ve 62 sayılı “Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla gelen Suriye Arap 
Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne 
ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge”dir. Bundan sonra ise geçici koruma statüsüyle ilişkili olarak 13 
Ekim 2014 tarihli ve 6883 sayılı “Geçici Koruma Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte 
statünün geçici olduğu vurgulanmış, sığınmacı statüsü kazandırmayacağı belirtilmiş ve “geçici 
koruma” kararının İçişleri Bakanlığı’nın teklif etmesi ve kararın Bakanlar Kurulu tarafından verileceği 
belirtilmiştir. 28 Nisan 2011’den sonra Suriyelilerin “geçici koruma” statüsüne alındıkları açıkça ifade 
edilmiştir.80 

Yönetmelikte geçici koruma statüsüne dâhil edilenlerin, Türkiye’de kalış hakkını da elde etmiş 
sayılacakları ifade edilmiştir. 

2) Geri Göndermeme İlkesi 

1951 Sözleşmesi’nin köşe taşı olarak sayılacak bu ilke, pek çok hukuki belge için de temel teşkil 
etmektedir. İlgili sözleşmenin 33. Maddesi’nde; 

Sözleşmeye taraf olan devletlerin, mülteci tanımında yer alan sebeplerden ötürü, iltica talebi ile 
sınırlarına gelen kişinin, geldiği ülkeye her ne şekil ve sebepten olursa olsun geri gönderemeyeceğini 
veya iade edilemeyeceği ifade edilmiştir. Ayrıca iltica talep ettiği ülkenin güvenliği için ciddi sebepler 
barındıran veya ciddi adi bir suçtan ötürü iltica talebinde bulunduğu ülke için tehlike oluşturan kişi bu 
hükümden faydalanamayacağı belirtilmiştir. 

                                                           
78

   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm Madde 63. Erişim Tarihi: 05.06.2020 
79

   Ihlamur Öner, S. G. (2014), Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası,  Ortadoğu Analiz , vol.6, pp.42-
45, 3. 
80

 Uzun, A. (2015), Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku 
Bakımından Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi,9. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm


 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

387 
 

Geri göndermeme (non-refoulement) ilkesi, kendi ülkelerindeki bazı kötü veya kötüleşmeye yüz 
tutmuş koşullardan kaçarak güven içinde yaşayabilme imkânını o şahsa tanıyan uluslararası bir hukuk 
ilkesi olarak tanımlanmaktadır. Genel manada bu ilke, kendi ülkesinden kaçarak gelen insanları, 
geldiği ülkeye geri göndermeme olarak tanımlanabilmektedir. 

Sığınmacının hedef ülkeye ister legal ister illegal yollardan girmesi geri göndermeme ilkesinin ortaya 
koyduğu güvenceyi ortadan kaldırmamaktadır. 1951 Sözleşmesi’nin 32.maddesi’nde dikkate 
alındığından şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır; İade etme, sınır dışı etme, suçluların iadesi gibi her 
ne isimle olursa olsun, mültecilerin zulüm tehdidi, işkence ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı 
ülkeye geri gönderilmemesi gerekmektedir.81 

Tüm bu anlatılanların yanında bir diğer önemli nokta ise, hedef devletin sınırlarına girmemiş, ancak, 
sınır kapısı, havalimanı, liman gibi yerlere gelerek iltica eden bireylerin durumunun ne olacağı 1951 
Sözleşmesi’nde açıkça belirtilmemiştir. Hukuken devletlerin bu insanları kabulü gibi durumu 
olmayabilir ve dolayısıyla geri göndermeme ilkesi bu insanlar için geçerli değildir. Ancak ilgili 
sözleşmenin ruhu ve son elli yıldaki uygulamalar ile bu insanlar içinde geri göndermeme yasağının 
uygulanabilirliği kabul edilmiştir. Yoksa sözleşmedeki zulüm, işkence ve ölüm tehdidi gibi başlıklar geri 
gönderilen insanlar için negatif bir durum oluşturacaktır ve sözleşme asıl amacına ulaşamamış 
sayılacaktır. 

1951 Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükler, devletin fiili egemenliğini kullandığı tüm sahalarda 
geçerlidir. Bu çerçevede denizden gelen sığınmacıların geri göndermeme ilkesinin uygulanabilirliği 
açısından bakacak olursak iç deniz, devletin tam olarak fiili egemenliğini ortaya koyduğu bir saha 
olduğundan onu ülke toprakları gibi düşünebiliriz. Bitişik bölge söz konusu ise sahil devletinin söz 
sahibi olduğu unutulmamalıdır.  

Ancak bitişik bölgeden bir geminin zorla çıkarılması geminin kaynak ülkeye geri dönmesini ifade 
ediyorsa, geri göndermeme ilkesi ihlal edilmiş sayılabilir. Burada önemli olan reddetmenin sonucunda 
ortaya çıkacak olan durumun ne etki yarattığı ile alakalıdır.82  

1951 Sözleşmesi’nin 33.Maddesi’nin 2. Fıkrası’ndaki ‘ulusal güvenlik’ ve ‘tehlike oluşturma’ 
ifadelerinin belirsizliğinden dolayı bu istisnaları uygularken çok dikkatli olmak gerekir. Bu kavramlara 
çok geniş anlamlar yüklersek ilgili sözleşmenin amacını ve işlerliğini ortadan kaldırmış oluruz. Ulusal 
güvenlikten kasıt, ulusun bağımsız bütünlüğü ve meşru olan yönetimin işleyişine yönelik bir tehdit 
içermesi demektir. Burada ki muhatap, kendisinden koruma talebinde bulunulan devlettir.83 

2.1) 1951 Sözleşmesi Dışındaki Uluslararası Belgelerde Geri Göndermeme İlkesi 

Bu ilke birçok uluslararası belgede kendine yer bulmuş veya zımnen kabul edilmiştir. Uluslararası 
belgelerin çoğuna dâhil edilmesindeki amaç, bu ilkenin sadece mültecilere değil, mülteci tanımına 
uymayan kişileri de kapsamasıyla ilgilidir. Uluslararası hukukta bu durum ‘tamamlayıcı koruma’ olarak 
adlandırılır. 

1951 Sözleşmesi dışında kalan ve geri göndermeme ilkesini içinde barındıran ve en önemlisi 
sayılabilecek olan belge, 1984 tarihli İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı 
Muamele veya Cezaya karşı Sözleşmesi’dir. İlgili Sözleşme’nin 3. maddesi sözleşmeye taraf olan 
devletlerin, bir kişiyi işkenceye maruz kalacağı yönünde ciddi emareler uyandıran ülkeye geri 
gönderemeyeceği veya iade edemeyeceğini ifade etmektedir. 
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1966 tarihli Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 2.Maddesi’nde ise taraf devletlerin, 
cinsiyet, ırk, renk, din, dil, siyasal ya da başka fikirleri, mülkiyet, sosyal veya ulusal köken, doğum 
yahut diğer statü gibi nedenlerle ayrımcılık yapamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca devletler için bu 
hükmün, kendi ülkesinde bulunan ve bununla beraber egemenlik yetkisine tabi olan bütün insanlar 
için güvence altına almayı taahhüt etmiş olduğu ifadesi de bulunmaktadır.  

Söz konusu hükmün geri göndermeme ilkesini zımnen içerdiği kabul edilmektedir.  

1949 tarihli Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin ‘İhtilafa dâhil bir 
tarafın topraklarında bulunan yabancılar’ başlığını taşıyan 2.kısım’daki 45. madde uyarınca 
sözleşmeye taraf olarak katılmayan devletlere geri gönderilemez ifadesi geri göndermeme ilkesinin 
devamı olarak nitelendirilmektedir. 

1969 tarihli Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Afrika Birliği Örgütü 
Sözleşmesi’nin 2.Maddesi’nde bir kişinin yaşamına veya bedensel bütünlüğüne karşı bir tehdit 
barındıran ülkeye geri gönderilemeyeceği ayrıca bu durumun kişinin özgürlüğünü de kapsadığı ifade 
edilmiştir. Bu hüküm, geri göndermeme ilkesinin bir gereği olarak yorumlanmaktadır. 

1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Nihai Bildirisi’nin 4.maddesi, 1951 
Sözleşmesi’nin 33.Maddesi’ne atıf yaparak bu ilke genel kabul gördüğünü ve böyle bir maddenin 
sözleşmeye dâhil edilmediğini belirtmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere ilke neredeyse temel hak ve 
hürriyetleri kapsayan tüm uluslararası belgelerde köşe taşı oluşturacak mahiyettedir. 

 2.2) Geri Göndermeme İlkesinin Sözleşmeler Dışında Kalan Niteliği Hakkındaki Görüşler 

Yukarıda da belirtildiği gibi birçok uluslararası belge geri göndermeme ilkesini açık ve ya zımnen kabul 
etmektedir. İlkenin bu derece kabul görmesi, konunun insan hakları ile olan yakın ilişkisi devletlerin 
güvenlik sorunlarını da içinde barındırması hasebiyle koruma talebinde bulunan kişi için kaynak 
ülkedeki uygulamalar ile hedef ülke arasındaki uygulamalarda bir takım farklılıklar olabilmektedir. Bu 
çerçevede iki tür yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar ilkenin örf ve adet hukuku olduğu ve bir jus cogens 
kural olduğu etrafında şekillenmektedir. Konunun bir örf adet hukukunun konusu olduğu kabul 
edilirse 1951 Sözleşmesi ve ilgili tarafın herhangi bir hukuki belgede böyle bir ilkeyi kabul etmemesine 
rağmen, kendi bünyesinde uygulamada bulundurması anlamına gelmektedir. Eğer ilkeyi bir jus cogens 
olarak kabul eden taraf varsa bu ilkeye bağlılığının kabul edilmesinin yanında, bu kuralın ihlal edilmesi 
ile antlaşmaya uyulmamış sayılır ve belirli hukuki yaptırımları göz almak zorunda kalabilir.84 

Bu ilkenin bir örf ve adet hukuku olduğunu savunanların görüşünün temelini şu düşünce 
oluşturmaktadır. Çok uluslu anlaşmalar bazen zaten var olan bir durumu somutlaştırmadan öteye 
gidemez. Bazen de çok uluslu bir anlaşma zaman içinde örf ve adet hukuku gibi işlem görmeye başlar 
ve bu durum sözleşmeye taraf olmayan devletler için de yükümlülük doğurmaya başlar. Bu düşünceyi 
savunan tüm yazarlar bunları yaparken Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları ile Nikaragua Davası’ndaki 
kararlara atıf yaparlar. Bu yazarlara göre birçok sözleşmede yer alan geri göndermeme ilkesi, tek 
başına sözleşmesel bir yükümlülüğü yansıtmaz, onun ayrıca norm yaratma niteliği de vardır. Yine bu 
yazarlara göre bir kuralın örf ve adet hukuku sayılabilmesi için şart olarak aranan geniş katılım 
faktörünün de sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısına bakılarak görülebileceğini savunmaktadırlar. 
Toplam da 140 devlet 1951 Sözleşmesi’ne veya 1967 Protokolü’ne taraf olması bu yorumu 
haklılaştıracak bir mahiyettedir.  Günümüzde çok az yorumcu bu ilkenin örf ve adet hukuku 
olmadığını savunsa da genel durum, ilkenin bu konumu elinde tuttuğu yönündedir.85 

Bir başka görüşte ilkenin bir jus cogens olduğu yönündedir. Yazarlar bu görüşü savunurken iki temel 
dayanağı vardır. Birincisi, eğer belirli bir şekilde eylemde bulunmanın hukuken bağlayıcı bir norma 
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karşılık geldiği düşüncesinin hâkim olması yani opinio juris, ikincisi ise, bu kuraldan sapmanın hiçbir 
suretle haklı gösterilemeyeceği durumudur. Gerçekten de Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği İcra Komitesi’nin 1982 yılındaki 24 No’lu86  kararında ilgili ilkenin gittikçe bir jus cogens 
niteliği kazanmakta olduğunu dile getirir. Yine aynı komitenin 1996 yılındaki 79 No’lu 87 kararında da 
ilgili hukuk ilkesine geniş bir şekilde uyulmadığına işaret ederek, geri göndermeme ilkesinin herhangi 
bir istisnasının olmayacağı açıkça belirtilmiştir.88 

Unutulmamalıdır ki 1951 Sözleşmesi, 33.maddesi ile devletlerin kendini tehlikeye düşürecek bir 
durum söz konusu olduğunda bu ilkenin uygulanamayacağını açıkça dile getirir. Devlet uygulamaları 
ve uluslararası antlaşmalar böyle bir duruma destek vermemektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) İcra Komitesi’nin 25 No’lu kararı her ne kadar bu ilkenin bir jus cogens 
olduğunu ifade etse de ilgili komitenin daha sonraki çalışmalarında ilkenin örf ve adet hukuku 
olduğuna vurgu yapılmıştır. Komitenin tutunduğu bu tavırdan vazgeçmesi ilkenin bir örf ve adet 
hukuku olduğu tezini kuvvetlendirmektedir. Uluslararası genel kabule bakacak olursak, kitlesel 
sığınma durumlarında ülkelerin geri göndermeme ilkesinin dışına çıkarak onları kabul etmemesi, 
zorunluluk hali ile ifade edilebilir ve meşrulaştırılabilir. 

3) 6458 Sayılı Kanun ve Türkiye’deki Uygulamaları 

1988-1991 Irak-İran Savaşı, 1991’de Körfez Savaşı, Arap Baharı, Suriye ve Mısır’daki iç savaşlar 
Türkiye’yi de yakından etkilemiştir. Kara sınırlarımızda güvenliğin tam manasıyla sağlanamamış 
olması, yaşanan terör sorunları ve sığınma arayan insanların aşırı derecede çok olması ve bu insanları 
ilgilendiren kanunların çok farklı kanunlar da olması, uygulamada önemli aksaklıklara neden 
olmaktaydı. Mevcut dağınık durumun düzeltilmesi ve ani kitlesel hareketlere hazırlıklı olmak için 
yapılan çalışmalar sonucu 14.09.1994 tarihinde 1994 Yönetmeliği oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
yönetmelik iç hukuktaki boşluğu doldurmuştur ancak uygulama esnasında ortaya çıkan yeni sorunlara 
neden olmuştur. Sınırdan geçen yabancıların yetkililer tarafından yeterince bilgilendirilmemesi, 
onların da öngörülen sürede başvuru yapmaması sonucu onların sınır dışı edilmesine yol açmıştır. 
Hatta bu öyle boyutlara ulaşmıştır ki BMMYK aracılığı ile üçüncü bir ülkeye sığınma hakkı elde edenler 
bile sınır dışı edilmiştir.89 

 Mağdurların Türkiye’yi dava etmesi ve kazanması sonucunda değişiklik yapılması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Bunun sonucunda ise 16.01.2006 tarihinde 9938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kabul 
edilmiştir. Burada on günlük süre yerine makul olan en kısa zaman içinde ibareleri getirilmiş ve usul 
ekonomisine ilişkin bazı değişiklikler yapılması yoluna gidilmiştir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
bulunan mülakat yapma yetkisi valiliklere devredilmiş ve karar alırken diğer bakanlıklardan görüş 
alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu kanunun olumsuz tarafı ise sığınma talebi kabul 
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https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bmmyk%201996%20y%C4%B1l%C4%B1ndaki%2079%20nolu%20karar%C4%B1
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bmmyk%201996%20y%C4%B1l%C4%B1ndaki%2079%20nolu%20karar%C4%B1
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edilmeyenlerin 15 günlük itiraz hakkının gerekli görüldüğü takdirde İçişleri Bakanlığı tarafından 
azaltılabileceği hükmünün olmasıdır. 6458 sayılı kanuna giden yolda uygulanan bir diğer hukuki belge 
de 22 Haziran 2006 tarihli ve 57 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi’dir. Genelgedeki amaç 
1994 Yönetmeliği’nin etkinliğinin arttırılarak devam ettirilmesi, uluslararası koruma, mülteci hukuku 
ve insan hakları konusunda eğitimli personelin istihdamı, tercümanlık hizmetinin verilmesi, özellikle 
Avrupa dışından gelenlerin BMMYK’ye kayıt olması yönünde sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmesidir. 
Ayrıca bir diğer amaç ise mülakat ve ön görüşme aşamalarını ve olumsuz karara karşı ilgili itiraz 
yollarını ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin sağlanması gibi düzenlemeleri etkin bir şekilde 
kullanmaktır.90 

Önem taşıyan bir diğer gelişme ise Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde üye devletlerin mevzuatındaki 
yükümlülüklerine cevaben, 2001 senesinde Katılım Ortaklığı Belgesi’nin imzalanması ve 2003 
tarihinde yenilenmesidir. Bu yenileme ile birlikte Avrupa Birliği Topluluk Müktesebatının 
Benimsenmesine ilişkin Ulusal Program’ın takip edilmeye başlamasıdır. Bu çerçevede Türkiye, göç ve 
iltica işlemlerini Avrupa Birliği müktesebatına uyumlaştırma da bir takım birleşmelere gitmiştir. 
Bunlar Danimarka-İngiltere Konsorsiyumu ve TR02-JH-03 İltica- Göç Twinning Projesi’dir.  Bunlar 2004 
yılında uygulamaya geçirilmiştir. Hazırlanan taslağın İçişleri Bakanlığı tarafından tamamlanmasının 
ardından; Sığınma ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Eylem Planı adıyla Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmiş ve 2005 yılında yürürlüğe koyulmuştur.91  

1994 tarihli Yönetmelik’teki eksikler ve mağdurların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 
başvurarak Türkiye’nin aleyhine karar aldırmaları sonucunda bu eksikliği gidermek için 11.04.2013 
tarihinde 6458 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

6458 sayılı Kanun’ un 1. Maddesi’nde,  kanunun amacının, yabancıların Türkiye’ye girişlerini, 
çıkışlarını ve kalış sürelerini belirlemek, yabancılara uygulanacak koruma kapsamının usul ve 
esaslarını belirlemektir.  

Zaman içinde gelişen şartlar ve değişen konjonktür,1994 Yönetmeliği’ni yetersiz hale getirmiştir. 
Bunun sonucunda ise 6458 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılmasındaki bir diğer amaç 
Avrupa Birliği uyum sürecine hız katmak ve dağınık halde olan mülteci mevzuatını tek bir çatı altında 
toplamaktır. 

3.1) 6458 Sayılı Kanun’un Genel Özellikleri 

6458 sayılı Kanun, toplamda 5 kısım ve 126 maddeden meydana gelmektedir. Birinci kısımda amaç, 
kapsam, tanımlar ve geri gönderme yasağı başlıkları, ikinci kısımda yabancıları, üçüncü kısım 
uluslararası korumayı, dördüncü kısım yabancılar ve uluslararası korumaya ilişkin ortak hükümleri, 
son olarak da beşinci kısım Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümleri 
içermektedir. Dağınık, karşılan sorunlara cevap vermede yetersiz kalan ve güncelliğini kaybeden 
mevzuatın yerine, uluslararası normlar ile uyumlu, gelişme vizyonunu kapsayan, kaliteli ve milli 
çıkarları öncelikli olarak gözeten bir mevzuat oluşturulmuştur.92  

6458 sayılı Kanun’da uluslararası korumanın başvuru şartları, nasıl yapılacağı, başvuran kişilere ne tür 
barınma imkânları sağlayacağı, idari gözetimin şartları, idari gözetime ilişkin hususlar, mülakat, karar, 
kararlara itiraz ve uluslararası koruma başvurularının nasıl inceleneği konuları özenle düzenlenmiştir. 

 3.2)  Türkiye’de Geri Gönderme Yasağı Uygulamaları 

Eski Yugoslavya’da ki göçler, İran-Irak Savaşı sonrasında yaşanan göç hareketleri, Arap Baharı ve son 
olarak Suriye’de yaşanan hadiseler ülkemizi yakından etkilemekte ve bulunduğu coğrafya dolayısıyla 

                                                           
90

 Ergüven ve Özturanlı, 2013, a.g.e, 22. 
91

 Ergüven ve Özturanlı, 2013,a.g.e, 26. 
92

 Ergüven ve Özturanlı, 2013,a.g.e,  27. 
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da hızlı nüfus hareketlerine ev sahipliği yapmaktadır. 6458 sayılı Kanun’da, 1994 tarihli 
Yönetmelik’ten farklı olarak kanun kapsamına giren herkes geri göndermeme ilkesinden 
faydalanabilmektedir. Bu kanuna göre, hiç kimse, işkenceye, onur kırıcı muameleye tabi tutulacağı ve 
uluslararası koruma statüsünde belirtilen durumlardan dolayı tehdit altında bulunacağı bir yere 
gönderilemeyecektir.93 

Bu ibarenin eklenmesiyle 1951 Sözleşmesi’ndeki hüküm aynen kabul edilmekle beraber bu hükmün 
kanun kapsamında olan herkese uygulanması şartı da getirilmiştir. 

AİHM’e göre hükümetler, uluslararası hukukun onlara tanıdığı hakları kullanarak, mülteci veya 
sığınmacı ayrımı yapabilecek, bunun sonucunda ise 1951 Sözleşmesi’ne yönelik coğrafi sınırlamalar 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ihlali sayılmayacaktır. Bununla birlikte sığınma talebinde 
bulunan kişinin geri gönderilmesinde, kötü muamele veya ölümle karşı karşıya bırakacağı gerçeği 
varsa geri gönderilmesi, AİHS’nin işkence yasağının ihlali sayılacaktır. AİHM bu konuda değerlendirme 
yaparken davalı hükümet ve davacı tarafın iddialarının yanında BMMYK’nin de verilerini esas alarak 
değerlendirme yapmaktadır. Ancak AİHM’e göre davalı devletin söz konusu şahsı geri göndermesi 
uygulamayı yapacak başka devlet olsa dahi işkence yasağının ihlali sayılmaktadır. 94 

1994 tarihli Yönetmelik’te nüfus hareketlerinin içeri alınmaması ve sınırda durdurulması esastır. 
AİHM’nin ülkemizi sürekli bu konuda mahkûm etmesiyle orta yol bulunmaya çalışılmış bu çerçevede 
sınırda güvenli bölge yaratmak gibi bir düşünce oluşturulmuştur. 

6458 sayılı Kanun’un geçici koruma açısından ortaya koyduğu bir başka önemli değişiklik ise 
uluslararası işbirliğine verilen önemdir. Sırf coğrafi sebeplerden ötürü bu nüfus hareketlerinin 
külfetini bir devlete yüklemek yanlış olacaktır. Bunun için uluslararası alanda ve uluslararası örgütler 
bakımından paylaşılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki Suriyelilere sağlanan geçici 
koruma ile uluslararası alanda bu yükün paylaşılması çalışmaları da devam etmektedir.  

Türkiye’de ki örneklerine bakacak olursak Türkiye v. Jabari95 davası ve Türkiye v. Mamatkulov- 
Askarov96 davalarında Türkiye, geri göndermeme ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi ile AİHM 

                                                           
93

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm  Madde 4. Erişim Tarihi: 05.06.2020 
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 Ergüven ve Özturanlı, 2013,a.g.e, 35. 
95

 Başvurucu Jabari, 1995 yılında tanıştığı bir erkekle evlenmek ister ancak bu kişinin ailesi karşı çıktığı için evlilik 
gerçekleşmez ve erkek arkadaşı başka bir kadınla evlenir. Ancak Jabari ile erkek arkadaşı arasındaki ilişki 
sonlanmaz. 1997 yılında Jabari ve arkadaşı sokakta yürürlerken polis tarafından durdurulur ve gözaltına 
alınırlar. Başvurucu gözaltında iken kızlık muayenesine tabi tutulur. Bir kaç gün sonra ailesinin de yardımıyla 
gözaltından kurtulur. Kasım 1997 tarihinde Fransa üzerinden Kanada’ya gitmek üzere sahte pasaportla 
Türkiye’ye giriş yapar. Jabari Paris’e ulaştığında Fransız polisi sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığını tespit eder 
ve 1998 yılında Türkiye’ye geri gönderilir. Jabari Türkiye’ye girer girmez tutuklanır, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 
sahte pasaport kullanmak suçundan dava açmaz, ülkesine geri gönderilmek üzere Yabancılar Şubesine teslim 
edilir. Yabancılar şubesinde mülteci olmak üzere başvuru yapmak isteyen Jabari’nin bu talebi yetkililer 
tarafından Mülteci Yönetmeliği’nin öngördüğü beş günlük sürenin geçirilmiş olması nedeniyle reddedilir. Şubat 
1998’de BMMYK Jabari’ye İran’dan kaçmasını haklı gösterecek zulüm görme tehditi bulunduğu için mülteci 
statüsü verir. Geri gönderilmesi durumunda Jabari insani olmayan bir cezalandırma ile karşı karşıya kalabilecek, 
kendisine kırbaç cezası ya da taşlama ile ölüm cezası verilebilecektir. Bunun üzerine başvurucu Şubat 1998’de 
AİHM’ne başvurur. Mart 1998’de de idari yargıya başvurarak hakkında alınan sınırdışı etme kararının iptalini ve 
yürütmenin durdurulmasını talep eder. AİHM Jabari davasında verdiği kararda, beş gün gibi kısa süreli bir 
başvuru süresinin hak düşürücü süre olarak nitelendirilerek mekanik bir şekilde uygulanmasının, bireyleri 
işkence ve kötü muameleye karşı koruyan AİHS’nin 3. maddesindeki temel değer bakımından yetersiz 
olduğunun altını çizer. AİHM’ne göre, ulusal idari yargı makamlarının incelemelerini, başvurucunun zulme 
uğrayacağı korkusunun gerçek bir temele sahip olup olmadığını belirlemek yerine sınırdışı edilmenin formal 
koşullarının oluşup oluşmadığı ile sınırlaması, kişinin zulüm görme riskini dikkate alan bir yaklaşım değildir.  
Ayrıca, ulusal mahkemelerin BMMYK’nin İran’da uygulanan taşlayarak öldürme cezası temelinde risk oluşacağı 
endişesiyle bu kişiye mülteci statüsü vermesini de dikkate almaları gerekir. AİHM yukarıdaki nedenlerle, eğer 
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tarafından cezaya mahkûm edilmiştir. Diğer mahkeme kararlarına bakıldığında da aslında ülkeler 
gerek iç hukuktaki boşluklar gerek bu konularda donanımlı personelin yokluğu sebeplerinden dolayı 
bazı aksaklıklar olmaktadır. 

Türkiye’nin yaptığı ihlallere bakacak olursak; BMMYK aracılığıyla uluslararası talebinde bulunan, 20 
Şubat 1998 tarihinde yapmış olduğu başvurusu kabul edilerek Türkiye’ye gelen ve 23 Şubat 1998 
günü Türkiye güvenlik makamlarından uluslararası koruma talebinde bulunan Özbekistan ERK Partisi 
Genel Başkanı Muhammed Salih, 25 Şubat 1998 günü Ankara’da Milli İstihbarat Teşkilatı 
görevlilerince gözaltına alınmıştır. Daha sonra İstanbul’a götürülüp, izi kaybettirilmiştir. Daha sonra 
sınır dışı edildiği ve Bükreş’te bulunduğu öğrenilmiştir. Başka bir olayda ise, Temmuz 1998’de de 
Azerbaycanlı muhalif Resul Guliyev Türkiye’den sınır dışı edilmiştir. Çeçenler ile birlikte Dağıstan’da 
bir cumhuriyet devleti kurmak için Rusya’ya karşı direnen Muhammed Tagayev’in, Rus Dışişleri 

                                                                                                                                                                                     
Jabari sınırdışı edilecek olursa AİHS’nin 3. maddesinin ihlal edileceğine karar vermiştir. 1994 Mülteci 
Yönetmeliği kabul edildikten sonra önemli bir tartışma konusu, Yönetmeliğin 4. maddesinde yer verilen  beş 
günlük başvuru süresinin idare tarafından hak düşürücü süre olarak değerlendirilmesidir. Hak düşürücü 
sürelerin temel özelliği, süre geçirildikten sonra bireylerin haklarını yitirmeleridir. Örneğin idari yargıda dava 
açma süreleri, hak düşürücü niteliktedir. Bu süreler geçirildikten sonra kişinin hakkını yargı önünde araması 
olanağı kalmaz.  Hak düşürücü nitelik taşımayan düzenleyici sürelerde ise sürenin kaçırılması hakkın varlığını 
etkilemez. Bir sürenin niteliğini belirlerken farklı ölçütler kullanılır. Hak düşürücü sürelerin mutlaka kanun ile 
düzenlenmeleri gerekir. Hak düşürücü süreler bir hakkın kullanımının zaman bakımından sınırlanması anlamına 
gelir ki Anayasa’nın 13. maddesi hakların ancak kanunla sınırlanabileceği ilkesine yer vermektedir. Beş günlük 
başvuru süresi bir yönetmelik hükmü ile oluşturulduğuna göre hak düşürücü süre olarak nitelendirilmesi 
Anayasa’ya aykırılık oluşturur. Kaldı ki, böyle bir hak düşürücü süre Türkiye’nin taraf olduğu 1951 
Sözleşmesi’nde de öngörülmemektedir. Sözleşme’ye göre taraf devletler zulüm korkusu altında bulunanları 
ülkelerine geri göndermemekle yükümlüdür. Yönetmelikte yer alan sürenin hak düşürücü olarak kabul edilmesi, 
Türkiye’yi Sözleşme’den kaynaklanan geri göndermeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da öngörülmeyen 
şekilde sınırlandıran taraf devlet konumuna düşürür. Anayasa hukuku ve uluslararası hukuk bakımından durum 
açık olmakla birlikte, idare, yönetmelikte yer alan süreyi, belki de egemenlikten kaynaklanan yetkilerin 
yabancılar üzerinde daha serbest bir şekilde uygulanabilmesi adına, hak düşürücü süre olarak nitelendirmiş, 
BMMYK ve insan hakları örgütlerinin bu konularda yapmış olduğu uyarıları dikkate almamıştır. 1994-1999 yılları 
arasında sürenin niteliği üzerine yapılan sempozyum ve seminerlerde yapılan tartışmalar idareyi ikna edici 
olmamıştır. İdari yargı organları ise 1997’den itibaren konu ile ilgili davalara bakmaya başlamışlardır. 2000 yılına 
kadar mahkemelerin konuya yaklaşımında farklılıklar vardır. Ankara Sekizinci İdare Mahkemesi 1997 yılında 
verdiği kararda, davacının Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartlara uygun bir başvuruda bulunmaması 
nedeniyle üçüncü bir ülke tarafından mülteci olarak kabul edilmesine karşın Türkiye dışına çıkmasına izin 
verilmemesine yönelik idari işlemi iptal etmiştir. Temyiz Mahkemesi olan Danıştay da 2000 yılında verdiği bir 
kararla süresinde başvuruda bulunmayan mültecinin istemini zımnen reddeden idarenin işlemine karşı açılan 
davada Ankara Üçüncü İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını onaylamıştır. AİHM’nin Jabari kararı,  
sürelerin düzenlenme tarzı ve idarenin tutumu üzerinde etkili olmuştur. Jabari davası devam ederken 1994 
Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapılarak başvuru süresi beş günden on güne çıkarılmıştır. Bu dönemde İçişleri 
Bakanlığı süreyi hak düşürücü nitelikte gören bakışını değiştirmemiştir. Ancak Jabari davası sonuçlandıktan 
sonra idare süreyi hak düşürü görmekten vazgeçerek, süre geçirilse dahi yapılan başvuruları incelemeye almaya 
başlamıştır. İçişleri Bakanlığı 2006 yılında yönetmeliği değiştiren bir düzenleme ile 4. maddeyi yeniden 
düzenlemiştir. Değiştirilen maddenin yeni haline göre, “Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek 
üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden yabancılardan, Türkiye’ye yasal yollardan gelenler bulundukları yer 
valiliklerine, yasal olmayan yollardan gelenler ise giriş yaptıkları yer valiliklerine gecikmeden müracaat ederler.” 
Bakanlık bu düzenleme ile tartışma yaratan 4. madde hükmündeki katı süre sınırını “gecikmeden müracaat” 
ifadesiyle esnetmiş ve sürenin hak düşürücü gibi görünmesine neden olan “en geç” ibaresini bu maddeden 
çıkarmıştır. Günümüzde, yapılan başvuruların süre bakımından reddi yönüne gidilmemektedir.  Bkz: Korkut, 
Levent, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Devletlerin Sığınmacıları Sınırdışı Etme Egemen Yetkisine 
Etkisi: Türkiye Örneği, Ankara Barosu Dergisi, 2008, sayı 4, 26-28. 
96
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Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığı’na resmi bir yazıyla başvurarak teslim edilmesi istenmiş, buna 
rağmen Tagayev Azerbaycan’a gönderilmiştir.97   

Avrupa ve Türkiye’nin geri göndermeme ilkesine riayet konusunda karnelerinin pek temiz olduğu 
söylenemez. Böylesi nüfus hareketleri artık ulusal güvenliğin etrafında kendine hayat bulmaktadır. 
Dolayısıyla da devletler gerek istihbarat yolunu gerekse resmi yolları kullanarak bu insanları ya 
kaybetme ya da geldiği yere geri gönderme çalışmaları yapmaktadır. AİHM’nin verdiği tazminat 
cezaları ise ulusal güvenlik boyutundan dolayı zorunlu olarak kabul edilmektedir. Şu an için bunun 
önüne geçecek bir durum söz konusu olarak görülmemektedir.98  

4) 1994 Tarihli Yönetmelik ile 6458 Sayılı Kanunu’nun Karşılaştırılması 

 4.1) 1994 Tarihli Yönetmelik 

1994 tarihli Yönetmelik’te dört ayrı tanımdan bahsedilmektedir. Bunlar, mülteci, sığınmacı, muharip 
yabancı ordu mensubu ve münferit kişi olarak sıralanmaktadır. 

Mülteci ve sığınmacı tanımlamasında 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nden direkt olarak aktarma 
yoluna gidilmiş, bunlara ek olarak muharip yabancı ordu mensubu tanımında ülkede bulunan veya 
ülkede ele geçirilen, vatandaşı olduğu ülkenin de üçüncü bir ülkeyle savaş durumunda olan asker 
kişiyi, münferit yabancı tanımlamasında ise, tek bir kişiyi yahut reşit olmayan çocukları ile beraber 
aileyi ifade etmesi gerektiği ifadelerine yer verilmiştir.99 

1994 tarihli Yönetmelik’te Türkiye’ye resmi yollarla gelip, iltica talebinde bulunanların, bulundukları 
yerdeki valiliklere, gayri resmi yollardan gelenlerin, giriş yaptıkları yerdeki valiliklere en geç beş gün 
içinde müracaat etmesi şartı vardır. Gelen yabancılara valiliklerce;100 

a) Kimlik tespiti işlemlerinin ardından fotoğraf çekimi yapılarak, parmak izleri alınması, 

b) 1951 Sözleşmesi gereğince mülakatları yapılması, 

c) Mülakattaki evraklar ve valiliğin görüşü İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi, 

d) İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek talimata kadar yabancı denetim ve gözetim altında tutulması 

işlemlerinin ardından, 

e) Alınacak talimatların ardından gerekli diğer işlemler yapılmaya başlanır. 

Karar makamı ise; Dışişleri Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar ve kuruluşların görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığı tarafından verilir.  Alınan bu karar valiliklerce ilgili yabancıya tebliğ edilir. Eğer yabancı talebi 
kabul ederse İçişleri Bakanlığı’nın uygun göreceği bir misafirhanede barındırılır veya bakanlıkça 
belirtilen bir yerde serbest ikamet edebilir.101  

Yapılan işlemler sıralanacak olursa;  

Kimlik tespitinin ardından, gelenler ordu mensubu ve sivil olarak ayrıma tutulur. Bunların silahtan 
arındırılması sağlanır ve sınırda birikmesini önlemek için belirli toplama merkezlerine götürülürler. 
Muharip yabancı ordu mensuplarına ise 4104 sayılı Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica 
Edenler Hakkında Kanun’un hükümleri uygulanır. Bu süre içinde bu yabancılar devletin denetimi ve 
gözetimi altında tutulmaktadır.  Toplama bölgelerine gönderilen yabancılar kendi dillerinde veya 
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anladıkları başka bir dilde mülakatları yapılır ve deklarasyonları alınır. Mülakat esnasında adının, 
soyadının, doğum yeri ve tarihlerinin, bulundukları ülkedeki statülerinin, Türkiye’ye geliş sebeplerinin 
ne olduğunun alınmasına özellikle dikkat edilir. Bu sürede Türkiye’de ya da başka bir ülkede 
akrabaları ve yakınları olup olmadığını varsa iletişim adreslerini bildirmeleri zorunludur. Ayrıca 
bunların fotoğraf ve parmak izleri alındıktan sonra huzur bozucu, terörist, casus ve sabotör gibi 
ayrımlarına özen gösterilir. Kampların kurulması ise Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli çalışarak, 
İçişleri Bakanlığı’nın tespiti üzerine sınıra mümkün olan en yakın noktada valiliklerce kurulur. İltica 
talebi ile ülkeye giriş yapan yabancıları kendi örf, adet ve geleneklerine göre yerleştirilmelerine özen 
gösterilir. Bunlara valilikler aracılığı ile tanıtım belgesi verilir. Uluslararası alanda arananların belgeleri 
Kızılay’a da gönderilir.Mülteci ve sığınmacıların güvenliği ve muhafazası konusunda valiliklere her 
türlü tedbiri alma yetkisi verilmiştir. Yabancıların kısa süreli kamptan ayrılması kampın bulunduğu 
yerdeki mülki amirin iznine bağlıdır. Yabancı devlet temsilcileri ile uluslararası kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin ziyaretleri, Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü ile İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınarak 
yapılır. Bu ziyaretler milli güvenlik ve askeri zaruret gibi durumlarda geçici olarak kısıtlanabilir. 102 

Yönetmelikte yabancıların iadesi ise şöyle açıklanmıştır; 

Savaşın, silahlı çatışma durumunun yahut krizin sona ermesi durumunda vatandaşı oldukları ülkeye 
iade edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışarak İçişleri Bakanlığı’nca 
sağlanır. Yabancılar ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli görüldüğü takdirde sınır dışı edilebilir. Bu 
karara karşı 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı’na başvurularak itiraz edilebilir. İtirazı, sınır dışı etme 
kararını veren yetkilinin bir üst amiri inceler ve sonuçlandırılır. Varılan sonuç, valiliklerce ilgili 
yabancıya tebliğ edilir.103  

4.2) 6458 Sayılı Kanun 

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle artık çok eskiyen günün şartlarına cevap veremeyen 15.07.1950 
tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve 15.07.1950 
tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu yürürlükten kalkmıştır.104 (YUKK, 2013, madde: 122).  

Yabancıların vize alama zorunluluğu, vatansızların ve mültecilerin hukuki durumu, ikamet izni, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı gibi konular düzenlenmiş ve tek yasa altında toplanmıştır. 

1994 tarihli Yönetmelik’teki muharip yabancı ordu mensubu ile münferit yabancı tanımlarına 6458 
sayılı Kanun’da yer verilmemiştir. Münferit yabancı ifadesinin geniş kapsamı detaylandırılarak, 
başvuru sahibi, çocuk ve aile üyeleri tanımlar yapılmıştır. Böylelikle kanunun işlerlik kazanması ve 
işlerin daha hızlı yapılması amaçlanmıştır. Münferit yabancı ordu mensubu kişilerde geri 
göndermeme ilkesinin kapsamına girdiği için böyle bir tanıma yer verilmemiştir. 

İkamet izni başvurusu, kanunen yabancının vatandaşı olduğu yahut resmi olarak bulunduğu yerdeki 
Türk Konsolosluklarına yapılır.  Ancak bu kanunda bazı özel durumları da dikkate alarak bu 
başvurunun Türkiye’de de yapılabileceği hükmünü getirmiştir. Bunlara örnek verecek olursak; adli ve 
idari makamların karar ve talebinin olması, Türkiye’de bulunan ebeveynlerin, Türkiye’de doğan 
çocukları için ikamet başvurusunda bulunması, yabancının Türkiye’den ayrılmasının mümkün 
olmaması ve Türkiye’de yükseköğrenim görmüş ve öğrenimini tamamlamış olanların kısa süreli 
ikamet izni talebinin Türkiye’de yapılabilmesi sıralanabilir. Çalışma izninin ikamet izni sayılması da 
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kanunla getirilen bir yenilik olup isabetli bir yeniliktir 1994 tarihli Yönetmelik’te olmayan ikamet 
izinleri çeşitleri de kanuna eklenmiştir105 

Ayrıca 6458 sayılı Kanun’da oluşturulan ‘vatansız kişi’ yeni terim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Vatansız kişi yasal olarak hiçbir devletle bağlılığı olmayan kişiyi ifade etmektedir. Bu kategoriye girip 
girmediğine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karar verilmektedir ve başka ülkelerde bu 
haktan yararlanan kişi Türkiye’de bu haktan yararlanamaz şartı da getirilen yenilikler arasında 
sayılabilir.106 

Diğer bir açıdan hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişilerden; kaybolma veya kaçma şüphesi 
bulunan, Türkiye’ye girişte ya da çıkışta ülke kurallarını ihlal eden, asılsız ya da sahte belge kullanan, 
geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde çıkmayan, kamu güvenliği, kamu düzeni veya kamu sağlığı 
açısından risk taşıyanlar hakkında valiliklerce idari gözetim kararı alınabilir. Hakkında bu karara varılan 
yabancı, kırk sekiz saat içinde geri gönderme merkezine götürülür. Geri gönderme merkezlerindeki 
kalma süresi kural olarak altı aydan fazla olamaz. Yabancı, temsilcisi veya avukatı ilgili kararı ortadan 
kaldırmak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Hâkim 5 gün içinde karar verir. Sulh ceza hâkiminin 
kararı kesindir. Yabancı, temsilcisi veya avukatı idari gözetim şartının ortadan kalktığı gerekçesi ile 
yine sulh ceza hâkimine başvurabilir. Avukatlık hizmetini karşılamada yoksun olanlara Avukatlık 
Kanunu çerçevesinde avukatlık hizmeti sağlanır. 

Uluslararası koruma başvurusu valiliklere şahsen yapılır. Başvurular sınırda kolluk kuvvetlerine 
yapıldığı takdirde bu durum derhal valiliklere bildirilir. Başvuru en fazla altı aylık süre zarfında Genel 
Müdürlük tarafından sonuçlandırılır. Aile adına yapılan başvuruların sonucu tüm aileyi kapsar ve 
başvuru bir bütün olarak değerlendirilir. Verilen karara karşı yabancı ya da yasal temsilcisi kararın 
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Uluslararası Değerlendirme Komisyonu’na itiraz edebilir. 
Alınan diğer idari işlem ve kararlara karşı yabancının yasal temsilcisi ve ya avukatı kararın tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idari mahkemeye başvuruda bulunabilir. Mahkeme, kararı on 
beş gün içinde verir ve verdiği kararlar kesindir. 107 

Sonuç olarak 1994 tarihli Yönetmelik ile 6458 sayılı Kanun arasındaki fark, 6458 sayılı Kanun’nun 
hiyerarşide daha üstte olması sebebiyle yönetmelik geçerliliğini yitirmiştir. Kanunda ise yapılan yeni 
ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalar ile dağınık olan mevzuat bir çatı altında 
toplanmıştır. Geçici koruma ve ikincil koruma gibi yeni koruma yollarının oluşturulmasındaki amaç 
uluslararası yardımlardan yararlanma ve yarattığı külfetin azaltılmasını sağlamaktır. Bu koruma yolları 
ile diğer ulus üstü kuruluşlarla koordineli çalışma imkânı doğmuştur. Ayrıca başvuru sürelerinin 
uzatılması da 1951 Sözleşmesi’nin ruhuna uygun bir çalışmadır. Yeni ikamet izni modelleri ile birlikte 
kişilerin hangi amaçla burada olduğu konusunda daha detaylı ve faydalı bilgiler elde etme imkânı 
bulunmuştur. Kısacası oluşturulan kanun günü kurtarmaya yönelik değil orta ve uzun vadede 
çalışmaları kolaylaştırıcı nitelikleri içinde barındırır. 

Sonuç  

Çalışmalardan elde edilen sonuç, mülteci hukukunun aslında insan hakları ile devletlerin çıkarlarını 
uzlaştırmaya dönük bir hukuk dalı olduğudur. Gerek 1951 Sözleşmesi gerek bunun devamı 
mahiyetindeki 1967 Protokolü bu uzlaşmanın temel taşları mahiyetindedir. Ülkemizin 1951 
Sözleşmesi’ne taraf olması, iltica konusunda kavşak noktada olmamız sebebiyle olumlu bir gelişmedir. 
Ancak sadece Avrupa’dan gelen insanların mülteci statüsüne dâhil edilmesi gibi eksiklikler kendi iç 
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hukukumuzdaki bazı ayrımlarla ortadan kaldırılmıştır. Geri göndermeme ilkesi gibi kavramları öne 
atarak kendi güvenliğini sağlamayı amaçlayan Avrupalı devletler, yapılan geri kabul anlaşmaları ile de 
bu görüşünü sağlamlaştırmayı hedeflemektedir. Ayrıca iç hukukumuzda yapılan ayrımların bir başka 
nedeni de uluslararası alandaki yardımlardan faydalanmaktır. 6458 sayılı Kanun’da koruma 
başvurusunda bulunma süresinin uzatılması, 1951 Sözleşmesi’nin ruhuna uygun bir çalışmadır. Ayrıca 
koruma kapsamındaki insanların oluşturduğu külfet konusunda da adaletsiz bir durum söz konusudur. 
Bu insanların hedef ya da transit geçiş ülkesine yükledikleri ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
yüklerin paylaşımı konusunda da uluslararası bir sözleşmeye gerek duyulduğu gözlemlenmiştir.  

Türkiye bulunduğu coğrafya gereği, terör ve sınır uyuşmazlıkları ile başı dertte olan bir ülkedir. 
Kitlesel göç durumlarında, illegal amaç taşıyan insanların varlığı da bilinen bir gerçektir. Bu sebepten 
ötürü, bahsi geçen durumlarda titiz bir çalışma yapma gerekliliği ortadadır. Dolayısıyla bu konularda 
donanımlı ve eğitimli personel istihdamı da önemlidir. Koruma kapsamında gelen insanlara da sürekli 
yardım ederek değil onlarında ülke ekonomisine katkı sağlayacağı mekanizmalar geliştirerek bir takım 
faaliyetler yürütülmelidir. Deyim yerindeyse, onlara sürekli yardım etmek yerine, yardıma muhtaç 
olmadan yaşamını devam ettirebilmesi için katma değer üretmesi öğretilmelidir. Ayrıca bu insanların 
uzun bir süre ülkede kalacağı gerçeği varsa kültürel anlamda da bu insanların adaptasyonu sağlanmalı 
ve bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.  
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Özet 

Günümüzde ortalama hayat standardının günden güne yükselmesine paralel şekilde, sağlığın 
sürdürülebilirliği, güvenli gıda temini, güzellik, spor ve spa sektörlerindeki gelişmelerle, dijital 
ortamlardan nabız ölçümü, adımsayar vb. uygulamalar gibi konulara olan ilgi artma eğilimindedir. 
Ancak Covid 19 salgını sonrası tüm dünyada sağlığın finansmanı sorunu yeniden gündeme gelmiş 
olup, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin bu tür salgınlar ve etkilerine karşı oldukça 
kırılgan yapıda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) global birçok salgında 
yaptığı ön bilgilendirmeler ve tedbir önerileri ile özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerine 
sağladığı mali katkılar nedeniyle dikkate değerdir. Özellikle de şu an itibariyle bu kurumun 
performansının ve faaliyetlerinin Amerika tarafından etkin bulunmaması nedeniyle diğer ülkelere 
göre daha fazla oranda mali katkıda bulunan bu ülkenin katkısının kesilme ihtimali tartışılmakta ve 
kurumun performansı soruşturulmaktadır. Bu nedenle çalışmada sağlığın finansmanında kullanılan 
yöntemlerle, karşılaşılan ulusal ve uluslararası sorunlara ve bunlara ilişkin çeşitli çözüm önerilerine ve 
DSÖ’nün kurumsal ve finansal yapısının gelişimine değinilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Dünya Sağlık Örgütü, Sağlığın Finansmanı, Finansman Yöntemlerinin Gelişimi, 
Global Sağlık, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 

 

Structure and Financial Situation of the World Health Organization 

Abstract 

Today, in line with the increase in the average standard of living, day by day, the sustainability of 
health, safe food supply, developments in beauty, sports and spa sectors, pulse measurement and 
pedometer, etc. from digital media. Interest in issues such as applications tends to increase.  
However, after the COVID-19 epidemic, the problem of financing health came to the agenda all over 
the world and it has been observed that the economies of developed and developing countries are 
very fragile against such epidemics and their effects. In this context, the World Health Organization 
(WHO) is notable for its preliminary information and precautionary recommendations in many global 
epidemics, and especially for its financial contributions to the economies of developing countries. In 
particular, the possibility of discontinuing the financial contribution of America, this institution's 
performance and activities as of today are not found to be effective by America, which contributes 
more than other countries,  and performance of the institution for struggle Covid-19 is being 
investigated. For this reason, the methods used in the financing of health, national and international 
problems encountered in the financing of health and various solution suggestions related to them, 
and the development of WHO's institutional and financial structures are discussed. 

Keywords: World Health Organization, Health Financing, Development of Financing Methods, Global 
Health, Financing of National Health Services 
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GİRİŞ  

Globalleşmenin bir sonucu olarak, salgın hastalıkların varlığı çok daha etkili küresel eylemlere olan 
ihtiyacı vurgulamaktadır. Ülkelerin tek başlarına aldıkları salgınla mücadele önlemlerinin yeterli 
olmadığı görülmektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası sağlık politikalarının 
koordine edilmesine yardımcı kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin etkinleştirilmesi toplumsal sağlığın 
sürdürülebilirliği için kritik önemdedir. Nitekim, korona virüs salgının da, ABD başkanı Trump Nisan 
2020’de Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) zamanında bildirimlerde bulunmamakla ve Çin Devleti’ne yanlı 
davranmakla suçlayıp, Mayıs 2020’de DSÖ’ye aktardığı maddi teşviki iptal etmiştir (Sade, 2020). Bunu 
takiben DSÖ üyesi ülkeler, korona virüs salgınında DSÖ tarafından alınan tedbirlerin yeterliliği 
bakımından bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep etmişlerdir. Soruşturmada DSÖ’nün izlediği 
politikalar incelenecektir. Avrupa Birliği’nin hazırladığı soruşturmayla ilgili karar tasarısı Dünya Sağlık 
Asamblesi'nde oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tasarı, korona virüs salgınına karşı uluslararası çapta 
alınan önlemlerin "bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirmesinin” yapılması gereğini 
içermektedir (Euronews, 2020). Bu çalışma ile amaçlanan DSÖ’nün kurumsal ve mali yapısının 
incelenmesidir. Çalışmanın literatüre yapacağı katkı ise literatürde DSÖ’yü kurumsal olarak irdeleyen 
oldukça az çalışma bulunmasına rağmen, mali durumuna değinen çalışmaya rastlanılmamış olmasıdır. 
Dolayısıyla çalışmada Covid 19 salgını sonrasında yeniden tartışma konusu olan global bir kamusal 
mal olan sağlığa, DSÖ’nün kurumsal gelişimine, görev ve yetkileri ile mali yapısına ve etkinliğine yer 
verilmektedir. 

 

1.Global Kamusal Mal Olarak Sağlık ve DSÖ’nün Tarihsel Gelişimi 

Sağlık hizmetlerini iki gruba ayırarak irdelemek gerekmektedir. Bunlardan ilki bireysel sağlık 
hizmetleri, ikincisi ise toplum ve çevre sağlığı hizmetleridir. Bireysel sağlık için sunulan hizmetler 
fiyatlandırılarak hizmetten yararlananlara sunulabilmektedir. Ancak, toplum ve çevre sağlığı gibi bir 
bütün halinde üretilip, tüketilmesi gereken hizmetler büyük ölçüde ücretlendirilememektedir. Ancak 
toplum sağlığının temeli de yine tek tek bireysel sağlık hizmetlerinin temininden geçmektedir.  Sağlık 
hizmetleri ulusal anlamda yarı kamusal mal ve hizmetler kategorisinde yer almakla beraber, yerel 
sağlık hizmetleri ile bireylere sağlanan faydanın etkinliği veya etkisizliğinin diğer ülkelerdeki bireyleri 
olumlu veya olumsuz etkilemesi nedeniyle sağlık, aynı zamanda global kamu malıdır.  

İlk kez 1999’da Birleşmiş Milletler tarafından “Global Public Goods” olarak adlandırılan global 
kamusal mallar; tüketimlerinde rekabet ve kısıtlama olmayan, dışsallıkları bulunan, tüm insanların ve 
gelecek nesillerin (Ortaç, 2004:14-15) yararlanabildiği, finansmanı global şekilde sağlanan mal ve 
hizmetleri ve faydaları içerir. Bu doğrultuda sağlığın global kamusal bir mal olması nedeniyle, evrensel 
sağlık kavramının ve kapsamının tartışılmaya başlandığı rahatlıkla ileri sürülebilir. Buradan hareketle 
evrensel sağlık; toplumu oluşturan bütün bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine finansal 
sıkıntı çekmeksizin erişme güçleridir (Yaşar ve Ceyhan, 2018:vx). Bununla birlikte global sağlık ürünleri 
arasında; evrensel sağlık hizmetlerinin sunumunda çeşitli normlar ve standartların kullanımı, global 
sağlık, salgın hastalıklar ve risk gözetimi; biyo-etik ve insan hakları belgelerinin kullanımı; doğrudan 
küresel eylemler; birincil sağlık sorunlarına yatırım sayılabilir. 

Sağlıkta iyileşmeler, sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklerin giderilmesi, sağlık alanındaki 
dışsallıkları toplum yararına dönüştürecek politikaların uygulanması ve başarılı ülke uygulamalarının 
paylaşımı, dış yardımların yerinde kullanımı, ulus devletlerin başarabileceğinin ötesinde temel global 
sağlığa ilişkin eylemlerde bulunulmasını gerektiren durumların varlığı, uluslararası sağlık kurullarınca 
ortak kabul görmüş global faaliyetleri ve bu faaliyetleri koordine edecek kurumları zaruri hale 
getirmektedir. Bu bağlamda Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Kızılhaç, Türk Kızılayı, Uluslararası 
Lions Klüpleri Birliği, Dünya Tabipler Birliği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ekonomik 



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

400 
 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), DSÖ gibi birçok uluslararası sağlık alanında çalışmalar yürüten 
kurum ve kuruluş ülkelerin ulusal sağlık örgütleri haricinde ve onları destekleyecek şekilde sağlıkla 
ilgili faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Nisan 1948’de kurulmuştur. 
Merkezi İsviçre Cenevre’dir. 194 üyesi bulunup,150 ülkede faaliyet gösteren DSÖ bünyesinde 7 bini 
aşkın kişi çalışmaktadır. Temmuz 1946’da New York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda 
Birleşmiş Milletler’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile çeşitli uluslararası kuruluşların katılımı ile Dünya 
Sağlık Örgütü Anayasası oluşturulmuştur ( 2020). Türkiye, 1949’da Örgüt'e resmen üye olmuştur 
(MFA, 2020). DSÖ, sağlığın ve hastalığın küresel yönetişiminde önemli bir role sahiptir.  DSÖ’nün 
uluslararası norm ve standartları oluşturma, izleme, uygulama ve birden fazla aktörü ortak hedeflere 
doğru koordine etme gibi temel küresel işlevleri bulunmaktadır. Aynı zamanda küresel sağlık 
yönetişimi, tüm sağlık aktörlerinin etkinliğini artırmak için DSÖ liderliğini ve DSÖ'nün temel küresel 
işlevlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir ( ve , 2009:1–11). DSÖ'nün çalışmaları, 
DSÖ'nün temel işlevlerini üç kategoriye ayıran Anayasasında tanımlanmaktadır: (1) uluslararası 
sözleşmeler ve anlaşmalar, düzenlemeler ve bağlayıcı olmayan standartlar ve öneriler dahil olmak 
üzere çeşitli fonksiyonlar; (2) herkes için sağlığın, yoksulluğun, temel tıp faaliyetleri ve belirli hastalık 
programlarına yönelik faaliyetlerin yönetilmesi ve koordinesi; (3)  salgınlar ve hastalıklardan kurtulma 
ve acil durumlar dahil araştırma ve teknik işbirliği işlevlerinin sağlanmasıdır (WHO, 2020a:2). 

 

2.DSÖ’nün Görevleri ve Yetkileri 

DSÖ’nün kurulmasından önce dünyada kolera, sarıhumma, veba gibi hastalıklarla mücadele ve 
işbirliği amacıyla 20. yüzyılın başına dek birçok uluslararası sağlık konferansı düzenlenmiştir. DSÖ,  II. 
Dünya Savaşını takiben kurulmuştur. DSÖ, Birleşmiş Milletlerin yan bir kuruluşu olarak ulusal sağlık 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği sonucu uluslararası projeler aracılığı ile sağladığı fonlarla toplum 
sağlığının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yapan bir organizasyondur. 

DSÖ’nün amacı bir milyar insanın evrensel sağlık kapsamına dahil edilmesi, acil sağlık vakalarından 
korunup, daha iyi sağlık hizmeti almalarının sağlanmasıdır. Evrensel sağlığın güvence altına alınması 
için DSÖ tarafından izlenen stratejiler;   kaliteli temel hizmetlere erişimi iyileştirmek için birinci 
basamak sağlık hizmetlerine odaklanmak, sürdürülebilir finansman ve finansal koruma yönünde 
çalışmak, temel ilaçlara ve sağlık ürünlerine erişimi iyileştirmek, sağlığa ilişkin işgücünü eğitmek ve 
çalışma politikaları hakkında tavsiyelerde bulunmak, insanların ulusal sağlık politikalarına katılımını 
desteklemek, izlemek, veri ve bilgileri geliştirmektir. Bunun için DSÖ  riskleri belirleyerek, bunların 
olumsuz etkilerini hafifletip, yöneterek acil durumlara hazırlanma ve bunları önleme ve salgınlar 
sırasında gerekli araçların geliştirilmesini destekleme, akut sağlık aciliyetlerini tespit edip, bunlara 
yanıt vermek, temel sağlık hizmetlerinin hassas ortamlarda sunulmasını desteklemektedir (WHO, 
2020). DSÖ’nün amaçları ve görevleri aynı zamanda DSÖ Anayasasında belirtilmiştir. Buna göre 
örgütün görevleri şunlardır; uluslararası sağlık çalışmalarında yönetim ve koordinasyon otoritesi 
olarak hareket etmek, uzmanlaşmış kurumlar, devlet sağlığı idareleri, diğer meslek grupları ve 
kuruluşlarla ve Birleşmiş Milletler ile etkili işbirliği kurmak ve sürdürmek, hükümetlerin, talebi 
üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinde yardımcı olmak, uygun teknik yardım desteği ve acil 
durumlarda gerekli yardımı sağlamak, birliğin talebi üzerine temin etmek veya sağlanmasına yardımcı 
olmak, beslenme, barınma, sanitasyon, rekreasyonun iyileştirilmesini teşvik etmek, uluslararası sağlık 
konularında sözleşmeler, anlaşmalar ve düzenlemelerle ilgili önerilerde bulunmaktır. Nitekim DSÖ 
Anayasasının 2. maddesine göre; anne ve çocuk sağlığı ve refahını, sağlık alanında araştırmaları teşvik 
etmek ve yürütmek; sağlıkta iyileştirilmiş öğretim ve eğitim standartlarını teşvik etmek, tıp ve ilgili 
mesleklerin diğer uzman kuruluşlarla işbirliği içinde çalışması, raporlanması, sağlık alanında bilgi, 
danışma ve yardım sağlamak, tüm halklar arasında bilinçli bir kamuoyu geliştirilmesine yardımcı 
olmak ve sağlık konularında hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve halk sağlığı uygulamalarının 
uluslararası terminolojilerini oluşturmak, revize etmek; teşhis prosedürlerini gerektiği gibi 
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standartlaştırmak; ilgili uluslararası standartları geliştirmek, oluşturmak, teşvik etmek, gıda, biyolojik, 
farmasötik ve benzeri ürünlere yönelik koruyucu, denetleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 
gerekli tüm önlemleri almaktır (WHO, 2020a). 

 

3.DSÖ’nün Yapısı  

DSÖ Anayasasının 9. maddesi uyarınca DSÖ’nün yönetim organlarını; Asamble (genel kurul), yönetim 
kurulu ve genel sekreterlik oluşturur. Madde 19’a göre; Sağlık Asamblesi, Örgütün yetkisi dahilindeki 
konulara ilişkin sözleşme veya anlaşma kabul etme yetkisine sahiptir. Sağlık Asamblesi'nin önemli 
sorulara ilişkin kararları hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile yapılır. Madde 
59’a göre; kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır (WHO, 2020a, 4,7,14). Dünya Sağlık Asamblesi, 
DSÖ'nün karar organıdır. Toplantıya tüm DSÖ Üye Devletleri delegasyonları katılmakta ve Yürütme 
Kurulu tarafından hazırlanan belirli bir sağlık gündemine odaklanmaktadır. Dünya Sağlık 
Asamblesi'nin temel işlevleri; Örgütün politikalarını belirlemek, Genel Direktörü atamak, mali 
politikaları denetlemek ve önerilen program bütçesini gözden geçirmek ve onaylamaktır. Sağlık 
Asamblesi her yıl İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılır (WHO, 2020b) 

Yönetim Kurulu, üç yıl için seçilen 34 teknik açıdan nitelikli üyeden oluşur. Yıllık kurul toplantısı, 
üyelerin Dünya Sağlık Asamblesi gündemini ve Sağlık Asamblesi tarafından değerlendirilecek kararları 
kabul ettikleri Ocak ayında yapılır. Sağlık Asamblesi'nin takibi olarak genellikle Mayıs ayında ikinci bir 
kısa toplantı gerçekleştirilmektedir. Kurulun temel işlevleri Sağlık Asamblesi'nin kararlarını ve 
politikalarını uygulamak, tavsiyelerde bulunmak ve çalışmalarını kolaylaştırmaktır(WHO, 
2020a:8).Yönetim Kurulu, Genel Kurulun 3 yıl için seçtiği üye ülkelerin sağlık alanında uzman 
temsilcileri ile oluşturulur. Üye sayısının üçte biri her yıl değişime tabidir. Önceden seçilmiş, süresi 
dolmuş üye yeniden seçilebilir. Kurul Ocak ve Mayıs aylarında olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. 
Belirli konularda alt komiteler oluşturmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Asamble'de alınan kararların 
yerine getirilmesini sağlar. Asamble'nin gündemini, yıllık çalışma planını belirler, önemli uygun görüşü 
alınmış konularda Genel Kurula önerilerde bulunur. Salgınlarda ve afetlerde gerekli önlemleri alıp, 
Genel Direktör'e yetki devrinde bulunabilir (SBDİDB, 2000: 11). 

 

4.DSÖ’nün Mali Yapısı ve İşleyişi  

Genel olarak dünyada sağılığın ve sağlık sistemlerinin finansmanı irdelendiğinde temel olarak dört tür 
yöntemin uygulandığı görülmektedir. Bunlar; özel sektörün hakimiyetindeki “Serbest Piyasa Tipi”, 
kamunun hakim fonksiyona sahip olduğu “Refah Yönelimli”,  hizmet sunumunun çalışan çalışmayan 
ayrımı olmadan tüm vatandaşları “Kapsayıcı Tip”, sağlık hizmeti sunucuları sağlık personeli rejim 
yapısı ve çalışmalarının kamuya ait olduğu “Sosyalist Tip” olarak sınıflandırılabilir (Uğurlu, 2018: 45-
49) Finansman yöntemine göre sağlık sistemleri sınıflandırması yapıldığında ise; finansmanının 
vergilerle sağlandığı, devlet tarafından hizmet sunumu ve yönetimi sürdürülen Beveridge modeli, 
Sigorta Fonu ve Hekim Birlikleri Tarafından yönetilen kamunun ve özel sektörünün karma şekilde 
finansmanına tabi sigorta primlerinin kaynağını oluşturduğu Bismark Modeli ile sağlık hizmet sunumu 
ve finansman kaynağı özel olup karar mekanizması da özel girişimciliğe dayanan özel sağlık sigortası 
modelinden söz edilebilir (Tatar, 2011:110). Ancak global sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişim 
üzerinde etkili olan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Bankası (DB), 
Birleşmiş Milletler (BM) gibi sağlıkta küresel dönüşümün kamunun rolü azaltılarak,  piyasa 
dinamiklerine açık,  özel sektör yatırımlarını teşvik eden,  karlılığı ve verimliliği esas alan kamu-özel 
sektör işbirliğini özel sektör lehine geliştirmeyi hedefleyen yapının tesisine yönelik özelliklere sahip 
olduğu görülmektedir (Elbek, Adaş, 2009). Global kamu mallarının finansmanı ise; ülkelerin Resmi 
Kaynaklarından Sağlanan Finansman, sadece aidat türevi ödemelerde bulunan devletlerden fayda 
sağlayanlardan elde edilen finansman (Binger, 2003: 15) ve sadece fikir aşamasında kalmış olan 
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uluslararası ticaretin ya da global kamu mallarının kullanımı ile vergilendirme yapılabileceği ileri 
sürülen global vergilendirme ile finansman olarak sınıflandırılabilir (Tekin ve Vural, 2004: 327). 

Diğer yandan DSÖ’nün finansman kaynakları ise üçe ayrılmaktadır. Bunlar; faydası bölünebilir kamu 
mallarında kullanıcılarınca ödenen ücretler, DSÖ’ye üye ülkelerin ödeme güçleri oranında ödedikleri 
aidatlar (Sandler, 2002: 81-117,110) ve çeşitli ülkelerin ve birtakım dernek ve vakıflarının yaptığı bağış 
ve yardımlardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesi 2 yıllık dönemler halinde belirlenmektedir. 2020-
2021 bütçesi 4.85 milyar dolar olarak belirlenip, bir önceki iki yıllık bütçeye oranla %9 daha fazladır. 
Her ülke DSÖ'ne bütçesine, nüfusuna göre katkıda bulunmaktadır. DSÖ Program Bütçesi, üye 
devletlerin aidatları ve gönüllü katkıların karışımı ile finanse edilmektedir. Ülkelerin örgütün üyesi 
olmak için ödediği aidat miktarı, ülke zenginliğine ve nüfusuna göre hesaplanmaktadır.  

DSÖ tarafından değerlendirilen katkılar, 1 Ocak itibariyle tüm WHO Üye Devletleri ve Ortak 
Üyelerinden (şu anda 194 Üye Ülke ve 2 Ortak Üye) aidat alınmaktadır. Bir Üye Devlet için yıllık 
toplam aidat 200.000 ABD Doları veya daha fazla olduğunda, Üyenin katkılarının yarısı ABD doları, 
yarısı İsviçre frankı olarak değerlendirilir ancak ilgili katkılar belirtilen tutardan daha azsa yalnızca ABD 
doları olarak değerlendirilir. DSÖ, Gönüllü Tamamlayıcı Değerlendirilmiş Katkıları (VAC) kabul eder 
(WHO,2020c)). Grafik 1’e göre; 2018-2019 döneminde salgın ve krizlere müdahale ve ölçeklenebilir 
operasyon harcamaları önceki iki döneme kıyasla artmıştır. Çocuk felci ile mücadele harcamaları ve 
temel harcamalarda minimum düzeyde artış görülürken, özel programlar için yapılan harcamalar 
sabit seyretmiştir. İlgili grafiğe 2020-2021 yıllık sonuç raporu henüz yayınlanmadığından, 2020-2021 
dönemi eklenememiştir. 

 
Kaynak: (WHO, : 9). 
 

Grafik 1.DSÖ Program Bütçelerinin Harcama Türüne Göre İki Yıllık Görünümü (Milyon Dolar) 

Grafik 2’ye göre; her üç ikişer yıllık periyodun ikinci döneminde finansman açığı düşmüş, belirli 
gönüllü katkıların ve esnek fonların toplam bütçe içindeki yüzde payları yükselmiştir. Fonlanan konulu 
gönüllü katkıların ise en büyük bütçe payına sahip olduğu dönem 2018-2019’dur. 
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                                Kaynak: (WHO,2019: 1-89, 11). 

Grafik.2 DSÖ’nün Başlangıcında Ve Sonunda Fon Türüne Göre 2 Yıllık Fonlanan Program 
Bütçesinin Dağılımı (%) 

Grafik 3’te 2018-2019 döneminde DSÖ’nün program bütçe finansmanında, kategorisine göre fon türü 
ayrımı bakımından; bulaşıcı hastalıklar, sağlık sistemleri ve DSÖ acil sağlık durum programına yönelik 
maliyetlerde ağırlıklı olarak belirli gönüllü katkılarla finansmanın tercih edildiği görülmektedir. 
Kurumsal hizmetler ve etkinleştirme işlevlerinde ise ağırlıklı olarak esnek fonlar %95’i aşan oranda 
kullanılırken, konulu gönüllü katkıların payı oldukça sınırlı kalmaktadır. Buna karşılık, konulu gönüllü 
katkıların payının diğer tüm maliyetlere oranla en yoğun şekilde kullanıldığı alan DSÖ Sağlık Acil 
Durum Programıdır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve hayat boyu sağlığın desteklenmesine ilişkin 
finansman tercihleri birbirine benzer olup, daha çok belirli gönüllü katkılar ve esnek fonlardır. 

 
Kaynak: (WHO, 2019: 12). 

Grafik.3 Program Bütçe Finansmanında Kategorisine Göre Fon Türü Payı 2018-19,(%) 
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Grafik.4 incelendiğinde, 2018-2019 dönem sonu raporuna göre DSÖ’nün program bütçesine en 
yüksek düzeyde katkı sağlayan finansörün, hem değerlendirilmiş katkılar hem de belirtilmiş gönüllü 
katkılar bakımından Amerika (%15,18 oranında) olduğu görülmektedir. Ancak 2020-2021 yılında 
toplanan sağlık kurulu değerlendirmesinde Amerika’ya ilişkin bu oranın %22 olduğu bildirilmiştir 
(WHO, 2020e: 1-6, 5). Bunu yine ABD menşeili Bill ve Melinda Gates Vakfı katkıları (%12,12 
oranında)ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda(%7,91), Gates vakfı kapsamındaki GAVI ittifakı (%8,18 
oranında), Almanya(%5,33), Birleşmiş Milletler (%4,48) ve Japonya (%2,59) izlemektedir (WHO, 
2018). Dolayısıyla DSÖ’nün finansman yapısı, gönüllü katılımcılar bakımından incelendiğinde; yatırım 
kaynağının esnek finansmana ait oranının % 30, Gönüllü katkıların % 70’ini oluşturduğu,  toplam 
gönüllü katkılardan % 60’tan fazlasının ilk 10 gönüllü katılımcıdan edinildiği söylenebilir. Ancak bu 
durumun ABD’nin DSÖ’yü finanse etmeyi durduracağına dair açıklamaları sonucunda belirtilen 
dernek ve aşı ittifakını da yasaklayıcı bir politika izlememesi durumunda en yüksek katkı yine de ABD 
menşeli olacaktır. 

- 

Kaynak: (WHO, 2019: 1-89, 13). 

Grafik 4. DSÖ’nün 2018-2019 Program Bütçesine En İyi Katkı Sağlayan 20 Finansör (Milyon ABD $) 
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DSÖ fonlarının kaynağı incelendiğinde; 2018-2019 gönüllü katkılarına göre; üye devletlerden elde 
edilen gelir, gönüllü katkıların en büyük kaynağı olmaya devam etmektedir. Ancak Hayırsever 
Vakıfların Katkıları ile Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'ne katkılardaki artış 2017'den itibaren 
azalmıştır. 2018 bütçesinde gelir payları incelendiğinde; ortaklıkların payı %9, üye devletlerin %51, 
Birleşmiş Milletler hükümetler üstü organizasyonlar ve bankaların payı %16, özel sektör girişimlerinin 
payı %2, hayırsever vakıfların %13, hükümetler dışı organizasyonların payı ise %9’dur (WHO, 2019b: 
81-82). Dünya Sağlık Örgütü iki yıllık bir bütçe döngüsüne sahiptir. 2020 ve 2021 için, programlarını 
yürütme bütçesi  veya yılda 2,4 milyar dolardır. Gönüllü katkılardan en büyük pay, 2020-
2021'de  sahip olan çocuk felcine aittir. Ülkeler tarafından DSÖ bütçesi üzerinde hakimiyet elde 
edilebilmesi için DSÖ’ye yapılan gönüllü katkıların arttırıldığını ileri süren görüşler bulunmaktadır. 
Nitekim her üye  , na göre değerlendirme ücretleri ödemektedir. DSÖ’nün  için $ 957 milyon 
değerlendirmelerden gelirken, 4.9 milyar $ gönüllü katkılardan gelmektedir (Huang, 2020). DSÖ bütçe 
kaynaklarından esnek fonlar; değerlendirilen katkılar, temel gönüllü katkılar ve program destek 
maliyetlerinden oluşmaktadır. 2020-2021 için üye devletler ve yardımcı üyeler tarafından ödenecek 
değerlendirilmiş katkılardan en büyük pay 231,533,844 Dolarla ilk sıra Amerika’nın ve 114,879,610 
Dolarla Çin’in, 81,951,600 Dolar ile Japonya, 43,703,060 Dolar ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda’dır. 
Türkiye’nin belirtilen döneme ilişkin değerlendirilmiş katkı ödemesi ise 13,119,520 dolardır (WHO, 
2020f: 1-4). 

 DSÖ’nün 2018-2019 bütçe dönemindeki %52 olan finansman düzeyi, 2020-2021 bütçe döneminde 
%55’e çıkmıştır. 2020-2021 bütçesinde projeli finansman düzeyindeki yükseliş, Almanya, İngiltere, 
Japonya ve GAVI’nin belirli gönüllü katkılarındaki artış ile açıklanabilir. Buna karşılık DSÖ’nün 
kaynaklarından değerlendirilmiş katkılar 2018-2019’daki %28 oranından %25’e düşmüştür (WHO, 
2019a: 33).DSÖ için 2020-21 için önerilen toplam program bütçesi, önceki iki yıl için bütçeden %9 
artışla . Ayrıca, acil operasyonlar için 1 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. DSÖ bütçeleri  ile 
Cenevre'deki genel merkez arasında paylaşılmaktadır. Fonlar altı kategoriye sahip temel programlara 
tahsis edilmektedir. Bu programlar; bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, yaşam boyu 
sağlığı teşvik etmek (esas olarak anne, çocuk ve yaşlı sağlığı programlarının bir kombinasyonu), sağlık 
sistemleri, sağlık acil programları ve yönetişim, liderlik ve program yönetimini geliştirme 
harcamalarını içeren kurumsal hizmetlerdir. Ayrıca, çocuk felcinin ortadan kaldırılması konusunda 
özel bir bütçe alanı, tropik hastalık araştırmaları ve 2019'da getirilen yeni bir bilimsel araştırma 
bölümü olan özel programlar adı altında farklı bütçe alanları bulunmaktadır. Çocuk felcini yok etme 
faaliyetleri, Yemen ve Güney Sudan'daki çatışmalardan etkilenen alanlar gibi bazı acil sağlık durumları 
dışında, DSÖ bütçeleri nadiren doğrudan sağlık hizmetleri veya programları sunmak için 
harcanmaktadır. Bölge ofisleri arasında Afrika, DSÖ'nün temel programlar bütçesinden en yüksek payı 
alırken, onu Doğu Akdeniz (çoğunlukla Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki ülkeler) ve Güneydoğu Asya 
izlemektedir. Bununla birlikte, altı temel program kategorisi için bütçenin yaklaşık üçte biri, bilimsel 
araştırmaların, koordinasyonun ve küresel kanıtların derlenmesinin yapıldığı DSÖ merkezi tarafından 
korunmaktadır. Bunlar içinde 805 Milyon $ bulaşıcı hastalıklar en yüksek finansman miktarı 
olup,  döneminde Afrika'da harcanmıştır. Ulusal sağlık stratejilerini geliştirme desteği, daha iyi sağlık 
bilgi sistemleri ve temel sağlık hizmetleri içeren sağlık sistemi güçlendirme programları 590 milyon 
dolardır. Acil sağlık programları 554 milyon ABD doları olup, bu miktar çoğunlukla Afrika ve Batı 
Asya’ya tahsis edilmektedir. Çocuk felci yok etme bütçesi çoğunlukla gönüllü katkılarla finanse 
edilmektedir.  
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Tablo. 1 DSÖ’nün Toplam Onaylanan Bütçesinin ve Kaynaklarının Gelişim 

Kaynak: (WHO, 2017), (WHO,  2020h) 

 

Tablo 1 incelendiğinde; belirtilen gönüllü katkılar 2014-2019 yılları aralığında azalma eğiliminde 
olmasına rağmen, 2020-2021 yılında artışa geçmiştir. Çekirdek gönüllü katkılarda 2014-2015 
yıllarındaki değerine kıyasla 7,5 kat oranında bir düşüş olduğu, program destek maliyetlerinin ise 
nispeten yükseldiği görülmektedir. Değerlendirilen katkıların izleyen yılların bütçesinde sabit kaldığı 
görülmüştür. 2014-2021 yılları arasında DSÖ’nün toplam onaylanan bütçesinin yıllara göre gelişimi 
irdelendiğinde; 2014-15 ve 2018-2019 dönemlerinin 4 Milyon Dolar, 2016- 2017 ve 2020-2021 
dönemlerinin ise yaklaşık 6 Milyon Dolar olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte harcamalar oransal 
olarak harcamanın yapıldığı birime göre sınıflandırıldığında 2018-2019 döneminde; genel merkezin 
harcamalarının oranı %35,7, ülke ofislerinin %39,3, bölgesel ofislerinki %25’dir. Harcamalar 
çalışanlara ödenen ücret ve faaliyetlere ayrılan kısım bakımından sınıflandırıldığında ise; harcamaların 
%58’inin maaş ödemesinden, %42’sinin faaliyetlerden oluştuğu görülmektedir ( 2019b: 13). 2020-
2021 program bütçesinde; genel merkezin harcamalarının oranı %31,7, ülke ofislerinin %44, bölgesel 
ofislerinki %24,4’dür. 2020-2021 döneminde ise; 4,840.4 milyon dolarlık bütçe içinde, temel 
programlara 3768,7 milyon Dolar, çocuk felci ile mücadele programına 863 Milyon Dolar, özel 
programlara 208,7 milyon dolar ayrılmıştır. 2018-2019 bütçesine oranla %9 artış görülmektedir. 
(WHO, 2019b: 20, 6) Tablo 2 incelendiğinde; DSÖ 2016-2017 ve 2018-2019 program bütçelerinde 
sağlık sistemlerine yapılan harcamanın en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Bunu takiben 
sırasıyla ilaçlara ve diğer sağlık teknolojilerine erişim ve düzenleyici kapasitenin güçlendirilmesine 
ilişkin harcamaların ve entegre insan merkezli sağlık hizmetleri gelmektedir. 

 

 

  

 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 

Belirtilen Gönüllü Katkılar 3,445,427 3,617,729 1,741,627 2.930,878 

Esnek Fonlar 1,436,818 1,441,300 1,376,900 1,352,351 

Değerlendirilen katkılar 929,000 929,000 956,900 956.900 

Çekirdek gönüllü katkılar 
hesabı 

251,218 168,000 160,000 33,049 

Program destek maliyetleri 256,600 344,300 260,000 362,402 

Öngörülen 0 0 554,522 989,765 

Eksik -905,045 854,316 748,451 1,136,292 

Toplam Onaylanan Bütçe  3,977,200 5,913,345 4,421,500 
6,409,286 
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Tablo. 2 Bütçe, Mevcut Fonlar ve Harcama, Programa Göre (Milyon ABD doları) 

 Genel Kurul 
Onaylı Bütçe 

Mevcut  

Fonlar 

Harcamalar 

 2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

Ulusal sağlık politikaları, stratejileri ve planları 

 

142 143 140 132 126 59 

Entegre insan merkezli sağlık hizmetleri 

 

157 156 139 129 125 64 

İlaçlara ve diğer sağlık teknolojilerine erişim ve 
düzenleyici kapasitenin güçlendirilmesi 

 

172 168 163 136 147 76 

Sağlık sistemleri Bilgi ve kanıt 124 123 104 98 96 49 

Kaynak: (WHO, 2019b:12). (WHO, 2016: 24) 

Diğer yandan 2018-2019 program bütçesine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün harcamaları, harcama 
türüne göre; tıbbi malzemeler, hibe ve devirler, seyahat giderleri, genel yönetim giderleri, personel 
ve diğer çalışanlara yapılan harcamalar, sözleşme hizmetleri giderleri, ekipman araç mobilya giderleri 
olarak sınıflandırılabilir. Buna göre toplam harcamalar içindeki payına göre; en yüksek harcama 
türlerinin sırasıyla çalışanlara yapılan ücret ödemeleri, sözleşme hizmetleri ve seyahat giderleri 
olduğu görülmektedir. Tıbbi malzemeler %0,51 (2,8 Milyon $), hibe ve devirler %4,15 (22,81 Milyon 
$), seyahat giderleri %11 (63,43 Milyon $), genel yönetim giderleri %2,48 (13,65 Milyon $), personel 
ve diğer çalışanların maliyetleri %53,89 (296,1 Milyon $), sözleşme hizmetleri %26,93 (147,96), 
ekipman araç ve mobilya %0,48 (2,65 Milyon $)’dir (WHO, 2019b). 

 

4. DSÖ’nün Etkinliği  

DSÖ, sarıhumma, çiçek gibi salgınların önlenmesinde uzun vadede bağışıklık geliştirme konusunda 
başarılı olmuştur. Ancak 1990'larda yayılan AIDS gibi hastalıklara hızla müdahale edememesi, örgütün 
dinamikliğinin sorgulanmasına, SARS salgınındaki yerinde uyarıları ise örgütün önem kazanmasına 
neden olmuştur. Covid-19 salgınını 11 Mart'ta pandemi olarak ilan eden örgüt, 14 Ocak'ta salgın 
Çin'de yayılırken, virüsün insandan insana bulaştığı hakkında kanıt bulunmadığını, Şubat’ta virüsün 
yayılmasını önlemek amacıyla uçuşların kısıtlanması gerekmediği açıklamalarında bulunmuştur. 
Uçuşların kısıtlandığı birçok ülkede sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının getirildiği Mart 2020’de, 
maske kullanımının zorunlu olmadığı görüşünü değiştirerek, maskelerin virüsten korunmadaki önemi 
vurgulanmıştır. Bununla birlikte DSÖ, mümkün olduğunca çok sayıda test yapılmasının gerekliliğini 
duyurmuştur. Ancak bir yandan bu konuda adım atmakta geciken ülkeleri eleştirmiştir. İngiltere ve 
ABD dahil birçok ülke, ilk aşamada geniş kapsamlı test uygulaması yapmasa da, son haftalarda test 
uygulamaları yaygınlaşmıştır (BBC, 2020). Sonuçta özellikle Korona virüs salgını sırasında DSÖ’nün 
etkinliği tartışmaları hız kazanmıştır.  Nitekim ABD Başkanı Trump, 29.05 2020’de salgına geç 
müdahalesi ve Çin baskısı altında hareket ettiği gerekçesi ile ABD ile DSÖ ilişkilerini bitirdiklerini 
belirtmiştir ( 2020). Ayrıca bu gelişmeyi takiben, Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, Dünya Sağlık 
Örgütünün 'korona virüs salgını yönetimi' konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılma 
kararı almışlardır ( 2020).Bunun DSÖ’nün kalıcı fon açığı nedeniyle, kuruluşun önceliklerinin büyük 
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bağışçı üye ülkelerden ve devlet dışı aktörlerden gün geçtikçe daha fazla oranda etkilenmesinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum ise genellikle kuruluşun daha az etkili ve daha az güçlü 
ülkelerin ihtiyaçlarına katkı kabiliyetini düşürmektedir ( ve diğ., 2018).  Dolayısıyla DSÖ’ye olan 
güvenin ve sağlanan fonlarının artması için, Genel Müdürlüğün aday gösterdiği Yönetim Kurulu 
toplantısının gizli bir oturumda yapılmayıp, Genel Müdür adayları ve seçmenleri takip edilebilir 
şekilde ve tüm süreç kamuoyu dahilinde açık bir sistem çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Açık 
sistem, bağış yapan ülkeler, oy kullananların çoğunluğu ve Örgüt arasındaki bağlantıları belirtilmelidir 
(Peabody, 1995: 740). 

Bununla birlikte DSÖ’nün etkinliğinin analizine yönelik olarak program bütçe kalemlerinin gelişimi 
irdelenebilir. Şöyle ki program bütçe kalemlerinin gelişiminin değerlendirilmesi için (2020-2021 sonuç 
raporu henüz yayınlanmadığından bu yıllara ilişkin karşılaştırma yapılamasa da), harcama türüne göre 
2018-2019 ile 2016-2017 program bütçe sonuçları karşılaştırılabilir. Buna göre; 2016-2017 program 
bütçesinde personel harcamaları %40, sözleşme hizmetleri %29, personel seyahat giderleri %4, 
personel dışı seyahat giderleri %5, genel operasyon giderleri %5, ekipman taşıt ve mobilya giderleri 
%2, tıbbi ürün ve malzemeler %5, transfer ve hibeler % 10 oranına sahiptir. Harcamayı yapan birime 
göre harcamalar kıyaslandığında; en yüksek harcamanın %42 oranı ile genel merkez tarafından 
yapıldığı, bu harcama düzeyini %32 oranı ile ülke ofislerinin ve %27 ile bölge ofislerinin izlediği 
görülmektedir. Personel için yapılan harcamaların payı ile faaliyetlere göre harcamaların payı 
karşılaştırıldığında; personel harcamaları % 73 iken, faaliyet harcamaları % 27 oranındadır  ( 2016: 
9,75). 

 

Kaynak: (WHO, 2019b: 85 ) 

Grafik 5. Harcama Türüne Göre Program Bütçe Harcamaları (2018) 

 

Harcama türüne göre 2018 yılı Program Bütçe harcamaları arasında; toplam harcamalar içinde en 
büyük maliyet % 41 ile personel harcamalarına ilişkindir. Personel maliyetleri 2017'ye göre% 1, 
2016'ya göre% 4 artmıştır. DSÖ Sağlık Acil Durum Programı ve DSÖ ofislerinde artışlar görülmüştür. 
Sözleşme hizmetleri% 29’dur. Bu hizmetlerin maliyetleri 2017'ye göre% 9 ve 2016'ya göre% 3 
azalmıştır. Düşüşler genel olarak merkezde ve Doğu Akdeniz Bölgesindedir (Doğu Akdeniz Bölgesi'nde 
sözleşmeli hizmetlerden transferlere ve hibelere (acil durumlarda sivil toplum kuruluşlarına verilen 
hibeler) doğru bir kayma kaydedildiğindendir). Afrika Bölgesinde özel hizmetler anlaşması ve çocuk 
felci nedeniyle doğrudan uygulama faaliyetlerinde (esas olarak Nijerya'da) ve Ebola virüsü hastalığı 
(Kongo Demokratik Cumhuriyeti) nedeniyle doğrudan uygulama faaliyetlerinde daha fazla harcama 
kaydedilmiştir.  Ekipman, araç ve mobilya 1%, Genel işletme giderleri % 6, tıbbi ürün ve malzemeler % 
4, Transferler ve hibeler% 11’dir.  Transferler ve hibeler 2018 yılında, harcama politikasındaki bir 
değişikliğin ardından, karşı taraflara yapılan transferler ve hibeler 2017'ye kıyasla% 10 ve 2016'ya 
göre % 2 artmıştır. (%45’i personele ait seyahat giderlerinden, %55’i personel dışı seyahat 
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giderlerinden oluşan Seyahat harcamaları %8’lik paya sahiptir. Seyahat giderleri 2017'ye göre % 1, 
2016'ya oranla % 4 azalmıştır. Gerçekleştirilen seyahat sayısı azalmadığı, ancak seyahat politikasının 
düzeltildiği belirtilmiştir ( 2019b, 1-86, 79, 85). Ancak DSÖ çalışanlarının iş seyahatlerinde birinci sınıf 
uçuş ve konaklamayı tercih etmeleri eleştirilmektedir. Bunun için dünyada acil sağlık hizmetine ilişkin 
konularda devreye girmekle sorumlu olan DSÖ’nün seyahat bütçesiyle ilgili kurallarındaki açıkların 
giderilmesi önerisinde bulunulmaktadır. Nitekim Kurum 2017’de seyahat için 192 milyon dolar 
harcarken, 2018’de seyahat harcamaları %4 oranında azalsa da, ilgili masraflar dolayısıyla çok daha 
fazla tasarruf edilebileceği düşünülmektedir (Pillinger, 2017). 

 

Sonuç 

Günümüzde sağlık hizmetleri alanında global trendler, sağlık hizmet sektörünün gelişiminde 
kullanılan teknolojik yeniliklere adaptasyon gücü, yeni iş modellerinin benimsenmesi ile hasta 
beklenti ve taleplerindeki değişimlerin karşılanması ve önceden tahmin edilip, bunlara ilişkin 
hazırlıkların yapılması ihtiyacı, diğer sektörlerle iletişimin ve işbirliğinin sağlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu bağlamda evrensel sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik, global toplum sağlığının 
iyileştirilmesi amaçlarıyla uluslar üstü sağlık kurum ve kuruluşları ihtiyacı gündeme gelmektedir. 
Sağlık alanındaki uluslararası kurumlar arasında en eskilerinden, en çok üye sayısına sahip olan ve 
verdiği hizmetler dünyaca benimsenmiş en önemli kurumlardan birisi DSÖ’dür. DSÖ’nün temel görevi 
ulusal ve global sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve sunumuna katkıda bulunmaktır. DSÖ üye ülkelere 
çeşitli proje uygulamaları ile danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası sağlık programlarının 
koordinasyonu faaliyetlerinde bulunarak toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, 
yayınlar, bilgi paylaşımları yapmaktadır. Ancak DSÖ’nün, kendiliğinden doğadaki değişik tür hayvanlar 
arasında form değiştirerek ya da hayvandan insana geçerek oluşabilecek olası virüs türlerine karşı aşı 
çalışmalarını destekleyip, yürütecek, aşıların adil dağılımını sağlayacak global bir sağlık kurumu olarak 
faaliyette bulunması sağlanmalıdır. Bununla birlikte DSÖ’nün herhangi bir araştırmacının tedbirsizliği 
ya da farklı amaçları nedeniyle laboratuvar ortamında ürettiği bir virüsün tüm dünyayı karantina 
altına alınmak durumunda bırakmasını önleyecek tedbirlere, yaptırımlara ve bunu koordine edip, 
uluslararası sağlık kurulları tarafından belirlenecek bu kuralların işletilmesini düzenleyecek bir uluslar 
üstü kuruma dönüştürülmesi elzemdir. Nitekim global toplum sağlığının iyileştirilmesi, koronavirüs 
pandemisine karşı işbirliği ile ülke deneyimlerini ve sonuçlarını şeffaf şekilde paylaşımı oldukça önem 
taşımasına rağmen, uygulamada pek çok ülkenin ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi asimetrisine 
neden oldukları görülmüştür. Bu uygulamaları tespit edilen ülkelere yönelik yaptırımlar DSÖ sağlık 
kurulu tarafından belirlenmeli ve bu kapsamda DSÖ, yürüteceği soruşturmalarla dünya haklarının 
sağlığını tehdit etmekten ötürü ilgili ülkelere yaptırım uygulanması konusunda yetkili kılınmalıdır. 
Bunun için de DSÖ'nün yeni ve mevcut küresel sağlık sorunlarına çözümler geliştirmek ve uygulamak 
için bütçe tahsisinde finansal kaynaklara erişim esnekliğine sahip olması gereklidir. Ancak DSÖ’nün 
faaliyetlerini gerçekleştirirken, güçlü ülke idarelerinin yönlendirmesine girmemesi için oluşturulacak 
bir denetim organı olarak faaliyette bulunacak global sağlık üst kurulu tarafından denetlenmelidir. 
Bununla birlikte halihazırda iç ve dış denetime tabi olan DSÖ’nün dış denetim sisteminin 
değiştirilmesinin de oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir. DSÖ’de dış denetçi DSÖ'nün 
faaliyetlerini, özellikle finansal risk yönetimini ve genel olarak Örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğini 
denetlemektedir. Ancak DSÖ’nün dış denetçiyi atayabilmesi ve Dış Denetçinin süresinin dört yıl olup 
ve WHA tarafından dört yıl daha uzatılabilir olması dış denetçinin bağımsızlığının tartışılması 
bakımından eleştirilmeye değerdir.  

Diğer yandan ABD'de Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, Bill Gates ve diğerlerinin virüsü 
"insanları mikroçiplemek için kullanacakları, dünyayı kapsayan aşılar hakkında bir komplo teorisine 
değinmiştir. Ancak bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulunamamıştır. Bill ve Melinda Gates Vakfı 
iddiaları yalanlamıştır (Goodman ve Carmichael, 2020). Buna karşılık GAVI ittifakının temel faaliyet 
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alanı aşı üretmek ve az gelişmiş ülkelerdeki çocukları aşılamaktır. Aşı fabrikaları olup bunları 
kalkınmaları için azgelişmiş ülkelerde kurduklarını ifade etmişlerdir. GAVI,  hem WHO’nün önemli 
finansörlerindendir hem de GAVI’nin web sayfasında WHO, GAVI’nin iştirakçisi gözükmektedir. Bill ve 
Melinda Gates Vakfının WHO ne doğrudan katkıları ile aynı vakfın GAVI den yaptığı dolaylı katkılar 
toplandığında, Gates vakfının WHO’ ne katkısının çok büyük olduğu görülebilir. Ayrıca Fransız 
doktorların “aşıları Afrika’da deneyelim” ifadelerinin dil sürçmesi olmadığı ileri sürülebilir (, 2018), 
(Haber 7, 2013), (Gallagher, 2017), (Sabah, 2020). Aşı fabrikalarının azgelişmiş ülkelerde kurulma 
sebepleri; 

 Azgelişmiş ülkelerin hukuki yapılarının gelişmemiş olması, 

 Bu ülke yönetimlerinin baskıya açık olması, 

 Toplumun eğitim düzeyinin düşük olması, 

 Gelir seviyelerinin düşük ve yardıma muhtaç olmaları olarak sayılabilir. 
 

Ancak bütün bu nedenler, azgelişmiş ülke insanlarının kobay olarak kullanılması hakkını hiçbir ülkeye 
ve DSÖ’ye vermez. Sonuç olarak bu finansman yapısı içerisinde dünya bankasının yönetim yapısının 
kısa ve orta vadede değişmesini beklemenin iyimser bir bakış açısı olacağı düşünülebilir. Trump’ın sert 
çıkışı rahatlıkla Çin’in, ABD’nin ve DSÖ’nün kendi aralarındaki çekişmenin bir yansıması olarak 
değerlendirilebilir. 

Dolayısıyla ülkelerin sağlıkla ilgili yaydıkları yanlı bilgi akışlarının, yanlış ideoloji, siyasete dayalı 
bilimsel olmayan önerilerin küresel sağlık yönetişimini zayıflattığı yadsınamaz bir gerçektir (Singh, 
2020). Sonuç olarak dünyada sorumluluk sahibi siyasi liderlere, kanıtlara dayanarak kararlar alınıp, 
bunların uygulanmasına ve eşgüdümlü küresel sağlık eylemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan hükümetlerin sağlık hakkında yaşadıkları sorunları dünya halklarından saklamamaları 
için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çeşitli yaptırımlar getirilmelidir. Irkların genetik şifreleri 
hakkında yapılan çalışmalarla elde edilecek biyolojik silahlardan ve bunların kullanımı ile soykırım 
ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır(Duda, 2008: 165- 166). Buna yönelik ulusal ve uluslararası 
sağlık kurullarının önerileri ile uygulanacak tedbirler artırılmalıdır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin, sınırları 
aşan ve aniden ortaya çıkan salgın tehditlerine karşı oluşturduğu bilgi ağı ve işbirliği projesini 
destekleyecek ulusal düzeyde pandemiye karşı bilinci geliştirecek projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
kapsamda varolan sağlıklı kentler projeleri etkinleştirilmelidir. Örneğin, Türkiye, Sağlık Bakanlığı 
aracılığıyla 1993’te Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmuş,  2005’te 10 il bu birlikleri kendi bünyelerinde 
oluşturmuşlardır. Günümüzde yaklaşık 49 ilde bu birliklerin kurulması ve sağlıklı şehirlerde yaşayan 
nüfusun %40 oranını aşması, 2020 için 60 şehrin kapsama alınması hedefinin varlığı kayda değer 
gelişmeler (WHO Europe, 2015: 110-111)dir. Ancak kentten kıra gidildikçe sağlık hizmetlerindeki 
eksikliklerdeki artış dikkate alındığında, sağlıklı kentlere yönelik çalışmaların kentten köye 
genişletilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bununla birlikte günümüzde özellikle Türkiye’de faaliyete geçen 
şehir hastaneleri, birçok birimi aynı çatı altında birleştirerek, bölümler arası sinerjinin gücünden 
yararlanarak servisler arası hizmeti etkinleştirmiştir. Buna karşılık şehir hastanelerinin şehir içi farklı 
bölgelerden sağlık hizmetine erişimi güçleştirdiği düşünülmektedir.  
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Abstract 

The problem of migrants in Europe in all its aspects and completeness is currently one of the most 
urgent topics, it is given special attention in political circles and international clubs, as the migration 
crisis has taken the character of a long-term factor that determines the socio-economic and political 
development of most European countries.  The migration is closely connected to the demographic 
crisis because migrants are mostly from the Middle East, the followers of Islam with high birth, as for 
Europe, for 200 years, the birth rate in Europe has been slowly and steadily declining, and in the last 
two decades, the region has stopped reproducing its population. Thus this fact arises certain 
concerns among the European society and policymakers which lead to the “Specific anti-Muslim” 
prejudice. The current represents a process with an open end date and according to certain 
politicians and scholars thoughts if it continues Europe could plunge into chaos: it would face the 
pressure from migrants who dictate their rules and right-wing European radicals; it is assumed that in 
the nearest future the number of Muslims in Europe will rise steadily and will exceed the European 
population. The study mainly uses an analysis method based on the study of modern, documents, 
and empirical material. The basis of source – scientific articles, empirical and press materials, official 
websites, as well as papers dedicated to the migration process dealing with the problems of 
migrants’ integration and the implementation of multicultural policies; studies criticizing approaches 
in this field. 

Keywords: Modern migration, European Union, Islam, Crisis, Birth Rate.  

 

  



 
 
 

5th International Management and Social Research Conference 
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey 

414 
 

 

Suyima Ganieva'nın Alisher Navoi'nin Bilimsel Biyografisinin Yaratılmasındaki Araştırmasının Rolü 
 

Sohiba UMAROVA 

Nizami adlı Tașkent Devlet Pedagoji Universitesi  

Öğretmen 

sohibahon@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
Ӧzet 
 
Makale, edebiyat eleştirmeni Suyima Ganieva'nın bilimsel ve edebi etkinliği, Özbek Navoi çalışmaları 
için araştırma yöntemleri ile ilgilidir. Suyima Ganieva, klasik edebiyatımızın geleneklerini sürekli 
araştıran, en güvenilir ve yenilikçi bilimsel görüşleri sunan, 60 yılını bilime adamış, klasik 
edebiyatımızın yaşamını ve eserlerini incelemenin önemli ve güncel yönlerini gösteren bir edebiyat 
eleştirmenidir. “Meclis un-nafois” tenkidi metnini ve şairin pek çok eserini yayına hazırlayan, 
Navoi'nin eserlerini Rusça'ya tercüme ettiren, Özbek TV ve Radyo Şirketi "Özbekistan" kanalının 
"Navoi'yi Anlamak" programı ile büyük şairi halkımıza büyük bir sevgi ve şefkatle tanıtan, "Ilmı 
baloga", "Navoi eserlerinin metni" gibi bilim programları geliştiren cömert bir öğretmendir. Hiç şüphe 
yok ki, bir bilim insanı ve her yönden yetkin bir kişidir. Suyima Ganieva'nın araştırması, Navoi'nin 
bilimsel biyografisinin oluşturulmasında özel bir rol oynuyor. Şairin hayatı ve eserleri üzerine yaptığı 
kapsamlı çalışma sırasında, özellikle düzyazı çalışmaları sırasında, "Alisher Navoi: yaşam ve çalışma" 
(1961), "Navoi sözleri" (1967), "Navoi'nin eserleri" (1981), "Navoi nesrinin özü" (2000 ), "Navoi'nin 
imzası" (1991), "Navoi'nin anısına eserler" (2004) gibi Navoi araştırmalarının güncel konuları üzerine 
10'dan fazla kitap, 100'den fazla bilimsel ve popüler makale yayınladı. Bilim adamının bu alandaki 
araştırması, yabancı edebiyat eleştirmenleri tarafından yeni bilimsel keşifler olarak bile kabul 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: edebiyat eleştirmeni, Navoi bilgini, metin, bilimsel eleştirel metin, yorumlama 
yöntemi, yorumlama yaklaşımı.  

Навоийшунос олимлар орасида Абу Райҳон Беруний номидаги Республика Давлат мукофоти 
лауреати(1992), “Эл-юрт ҳурмати” ордени(1999), “Буюк хизматлари учун”(2008) ҳамда 
“Ўзбекистон Қаҳрамони”(2015) унвонига эришган профессор Суйима Ғаниева йирик мавқеини 
эгаллайди. 

С.Ғаниева  Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини чуқур ўрганиб, ўзининг теран адабий-илмий 
тадқиқотлари билан навоийшунослик соҳасида ўзига хос илмий мактаб яратди.  Унинг “Алишер 
Навоийнинг ҳаёти ва ижоди”, “Алишер Навоий ижодида миллий мафкура”, “Навоий ғазалларида 
жўмардлик мотивлари”, “Навоий васияти”, “Навоий насри нафосати”, “Навоий дастхати” каби 
сермазмун асарлари юртимиз ва хориж адабиётшунослари томонидан илмий кашфиётлар 
сифатида эътироф этилган. С.Ғаниева Алишер Навоийнинг узоқ йиллар давомида илм-фанга 
номаълум бўлиб келган «Муножот» асарини топиб, нашр эттирган. Олима 2011 йилда Алишер 
Навоийнинг 20 жилдлик мукаммал асарлар тўпламини нашрга тайёрлашда фаол иштирок этган. 

mailto:sohibahon@mail.ru
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С.Ғаниеванинг адабий-илмий фаолияти давомида жами 14 та монография, 350 дан зиёд илмий-
назарий мақолалари мамлакатимиз ва халқаро илмий нашрларда чоп қилинган, 20 дан ортиқ 
ўқув-методик қўлланмалари республика олий таълим муассасалари ўқув жараёнига татбиқ 
этилган. С.Ғаниеванинг илмий-адабий фаолиятида Навоий даҳосига садоқат асосий мазмунни 
ташкил этишини инобатга олсак, олиманинг навоийшуносликдаги ишлари қанчалик кўп, кенг 
эканлигини янада яққолроқ кўра оламиз.  

Адабиётшунос С.Ғаниева Алишер Навоий илмий биографиясини яратиш ишларига 60-йиллардан 
бошлаб кириб келиб, то умрининг охиригача шу соҳада фаолият олиб борди. Биринчи навбатда 
олима Навоий илмий биографияси, фаолияти, ижоди, шоирнинг қарашларини таҳлил этишда 
унинг асарларига эътибор қаратган. С.Ғаниева Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини ўрганишга 
аввало, тарихийлик тамойили асосида ёндашади. Олима Навоий ижоди ҳақидаги фикрларини 
ижодкор яшаган давр контексида ёритиб беришни мақсад қилган. Навоийнинг мумтоз 
адабиётимиз тарихида тутган ўрни, қолдирган меросининг салмоғи билан бирга оргиналлик 
даражаси, насрий асарлари мавзу кўлами каби масалалар ҳақида асосли илмий хулосаларини 
берган.  
С.Ғаниева бу соҳада илмий тадқиқотларини бошлаганда мумтоз адабиётимиз тарихини ўрганиш 
жуда кенг тус олган ҳамда навоийшунослик соҳаси илмий-оммавий равишда тадқиқотларнинг 
муҳим бўлимига айланган эди. Навоийнинг насрий асарлари, жумладан, “Мажолис ун-
нафоис”ни тадқиқ этишга киришган олима асосан қўлёзма манбаларга асосланиб ўзининг илмий 
янгилигини кўрсатишга ҳаракат қилади.  

Академик А.Қаюмов ёзганидек, “шоир биографиясининг айрим томонлари тўлдирилиши керак” 

108 бўлган талабга асосан  навоийшунослик йиллар давомида илмий тадқиқот доирасини 
кенгайтириб борди. Давр тақозоси билан Навоий асарларининг рус тилига бадиий таржима 
қилиш зарурияти келиб чиқди, 70-йиллардан Навоий асарлари рус тилига таржима этилиши 
кенгаяди. С.Ғаниева бу жараёнда яъни шоир асарларини таржима этиш борасида иштирок этди. 
Олима бу иши билан ўзбек навоийшунослигини янада юқори чуққига олиб чиққан. 

Олима 1970 йили нашр этилган Алишер Навоийнинг рус тилидаги 10 жилдли Танланган асарлари 
учун “Мажолис ун-нафоис”(Собрание избранных), “Ҳолоти Паҳлавон 
Муҳаммад”(“Жиснеописание Пахлавана Мухаммеда”), “Ҳолоти Саййид Ҳасан 
Ардашер”(“Жиснеописание Саййид хасана Ардашера”) асарларини рус тилига таржима этади. 
1991-йили эса Навоийнинг “Муножот” асари олима томонидан русийзабон ўқувчиларга матн 
шарҳи билан бирга етказилган.  

“Мажолис ун-нафоис”дек наср ва назм омухталигида яратилган  асарини рус тилига таржима 
этган олима тазкиранинг насрий қисмини муаллиф нутқи билан ёзиб, кейин шеърий нутққа 
мурожаат этиш орқали асарнинг тарихий-илмий аҳамиятини бениҳоя оширишга эришган. 
С.Ғаниева насрий баёнини туркийдан, шеърий парчаларни форсийдан рус тилига таржима 
этаркан, рус тилидаги матнда Навоийни Навоий сифатида гавдалантиришни мақсад қилган. Асар 
таржимасидан бир парчани келтирамиз. Бу тазкиранинг 8-мажлисида Хусайн Бойқаро 
таърифининг берилиши бўлиб, муаллиф тилида шундай акс этади: “Салтанат баҳрининг дурри 
яктоси ва хилофат сипеҳрининг хуршеди жаҳонороси, саховат ҳавосининг абри гуҳарбори ва 
шижоат бешасининг ҳузабр шикори, адолат чаманининг сарви сарбаланди ва мурувват 
маъданининг гавҳари аржуманди, кўшиш размгоҳининг Рустами достони ва бахшиш 
базмгоҳининг Ҳотами замони, фасоҳат илмининг нукта бирла сеҳрсози ва балоғат жаҳонининг 
диққат била муъжиза пардози – Султон ус-салотин Абдулғози Султон Ҳусайн Баҳодирхон...”109 

                                                           
108

  Қаюмов А. Навоий ва навоийшунослик // Ўзбек тили ва адабиёти, 1968, 5-сон. –Б.11.                                              
109

 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 13-том. –Т.: Фан,1997. - Б.173. 
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С.Ғаниева ушбу парчани рус тилига шундай ўгиради: “Редкостный перл в море владычества, 
солнце, украшающее мир в небосводе власти, облако источающее жемчуг с небес щедрости, 
неустрашимый лев в лесу храбрости, высокий кипарис в саду справедливости, драгоценный 
камень в руднике великодушия, легендарный Рустам на поле битвы усердия, Хатам времени в 
чертоге дарения, проницательный чародей в мире красноречия, чудодей, владеющий 
благоречием вселенной, исполненным изящества, -  султан всех султанов Абулгази Султон 
Хусейн Бахадыр-хан…”110 С.Ғаниева таржима жараёнида ҳар бир сўзнинг мазмун-моҳияти, 
тузилиши, тарихига эътибор қратади. Навоийнинг тил ва услубини таржимада сақлашга ҳаракат 
этган ва уддалаган.  

Таржимоннинг маҳоратини қуйида ўринларда кўриш мумкин бўлади: 

1. Навоий тилининг ширалиги ва жарангдорлиги, фонетик товуш оҳангдорлиги  тўла 

сақлангани.   

2. Маънодош сўзлар қатори аниқ танланиши.  

3. Оргинал матннинг синтактик тузилишига яқин таржима қилиниши.  

4. Ижодкор фикри ихчам ва аниқ ифодаланиши.  

 

С.Ғаниева шоир асарини таржима этишда ортиқча батафсилликдан қочади. Муаллиф фикрини 
аниқ, тиниқ таржима этишни маъқул кўради. Шунинг учун ҳам “Мажолис ун-нафоис”нинг ҳар 
бир мажлис якунланиши турли хил сўзлар: Аввалғи мажлиснинг итмоми, иккинчи мажлиснинг 
ихтимоми, учинчи мажлиснинг хатми, тўртинчи мажлис охири каби ишлатилган бўлишига 
қарамай, таржимон  мажлисларнинг якунини “заключение” тарзида беради. Бунга сабаб 
ўқувчини чалғитмаслик, матн таржимасини оғирлаштирмасликдир.   

Шу ўринда олиманинг таржимачиликдаги яна йирик ишларини ҳам қайд этиб кетишни лозим 
топамиз. С.Ғаниева иштирок этган “илк бор рус тилида нашр этилган икки жилддан иборат 
“Ўзбек адабиёти тарихи” китобида ўзбек мумтоз адабиёти бир бутун ҳолда илмий холислик 
асосида таърифланганки, биз ўзбек адабиётининг бошқа тилларида чоп этилган бундай тарихга 
эга эмас эдик. Бу таржимачиликдаги хизмати учун С. Ғаниева 1992 йили Беруний номидаги 
Ўзбекистон Давлат мукофотига савозор бўлади, ҳақиқатан, бу китоб “халқимиз илмий-маданий 
ҳаётида муҳим воқеа, ўзбек филологияси тараққиётида янги улкан ютуқ сифатида юксак 
баҳоланишга арзигулик”111, деб баҳоланган.  

Ўзбекистонда шаклланган илғор адабиётшунослик, навоийшунослик, матншунослик мактаби 
вакилларидан бири, ўзбек мумтоз адабиёти, хусусан, Алишер Навоий асарлари устида 
тинимсиз меҳнат қилган, давлат мукофотларига сазовор бўлган олима Суйима Ғаниеванинг 
илмий-адабий меросини, хусусан, тарихий тамойилига асосида олиб борган тадқиқот усуллари 
ва мезонларини ўрганиш, олиманинг илмий лабораториясига чуқурроқ кириб бориш ҳамда 
унинг тажрибаларини кузатиш, Алишер Навоий илмий биографиясини яратишда олима 
тадқиқотларининг ўрнини белгилаш, “Мажолис ун-нафоис”га доир тадқиқотларнинг ўзига 
хослигини кўрсатиш орқали адабиётшунослик билан боғлиқ масалаларда янги илмий-назарий 
тамойилларнинг амалга ошиш имкониятини юзага келтиради. Шунингдек, 
адабиётшуносликнинг навоийшунослик соҳаси фаолият олиб борган олдинги мактаб 

                                                           
110

 Алишер Навои. Сочинения в десяти томах. 9-том. Перевод Суйимы Ганиевой. – Т. : Фан, 1970. – Ст. 152.  
111

 С. Мамажонов, Т. Мирзаев. Адабиётимиз кўзгуси // Ўзбекистон овози, 1991, 19 ноябр.  
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вакиллари эришган ютуқларни ўзлаштириш кейин эса уларни илмий-ижодий ривожлантириш 
имкониятини беради. 
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Abstract 

The themes signaled by the title are explored through geo-political observations, comparative 
cultural research, musicological findings and consideration of ideas overlap or parallel existence in 
the Mediterranean the Watershed of Africa, Asia and Europe and Black Sea Watershed of Europe and 
Asia. 

 

                                                    

 

The central example and starting point for discussing more general issues is the life and work of 
Dimitrie Cantemir (1673-1723). Born in the ruling family of Moldavia at the end of the seventeenth 
century while still a schoolboy was sent to the Ottoman Court as a gilded hostage. He became 
virtuoso on the Ottoman Tambour and was sought after by his peers: Courtiers, Pashas and the 
Sultan. To the Sultan Ahmed-III (1703-1730) he dedicated his book Science of Music. Cantemir as 
active participant deeply and daily shared the cultural and intellectual life of the Ottoman Capital. He 
was also infatuated by French intellectual life and contributed to the western scholarly audience his 
book The History of the Growth and Decay of the Othman Empire, written originally in Latin (Voltaire 
endorsed his writing posthumously).   
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The Issues approached: 

The contradictions of the center and periphery of the empires are expressed in Cantemir's personal 
and public life that carried characteristics of small countries at the edges of empires that could only 
survive as visible entities in relationship to the power they were aligned, protected and supported by. 

Currents of other cultural values  

Music as noted, preserved and analysed by Cantemir acknowledges the presence of Iberian Arab-
Andalus, Sephardic, Armenian, Slavic and Central Asian tonalities and performance structures that 
were absorbed into Ottoman Classical Court Music, which in turn fascinated Mozart. 

Conclusion is a brief summation of the Greater Mediterranean and Black Sea Watersheds historic 
territorial claims, assimilations of ideas, sharing of crafts and sustainability processes and living with 
similar or in more modern times contrasting values. These are summarized as the background of the 
paper's central example: The life and work of Moldavian Prince Dimitrie Cantemir. Closing few 
sentences articulates the paper's intension to contribute to the emerging inter-cultural discourse 
across historic and human made conceptual barriers. 

Key Words: Vassal Psychology - Empires Edges - Ottoman Music - Intercultural Education. 

 

Context 

As the Mediterranean is the Watershed of Africa, Asia and Europe diverse cultural osmosis happened 
since prehistory. But equally significant is the Black Sea Watershed that was not as comprehensively 
integrated in the European "modern" education in last three centuries. More as a subtext and 
context this paper responds to complexities and ambiguities of the Orient and the Occident meeting 
issues:  

a. In cultural context Christendom is not unified entity but a varied and complex set of currents. It is 
not only dichotomy of Catholic/Orthodox but also Science/Faith and State/Church.  

b. On another hand Muslim Ottoman Empire was also complex cultural entity that integrated 
syncretic relationship to its Turkic/Altaic roots and diverse Alevi, Sufi and other Islamic subcultures. 
Also absorbing influences and giving taxable independence to other non Muslim Religions to follow 
their religious lows, mores and social conduct.  

Thematic Focus: Life and work of Dimitrie Cantemir - (1673-1723) 

The life and work of Dimitrie Cantemir - in Turkish Dimitri Kantemiroğlu exemplifies the relational 
complexities of Europe and the Orient. He was born in the ruling Moldavian family at the end of the 
seventeenth century. Prince Dimitrie Cantemir was still very young when sent as a ruling class 
guest/hostage to the Ottoman Court in Istanbul. He was well looked after and enjoyed the privileges 
of courtly life and connections and was allowed education at highest level appropriate to his cultural 
background with the Christen Orthodox Patriarchal Scholl that flourished in Istanbul. For Cantemir 
these intercultural conditions of the Cosmopolitan Istanbul must have carried acute sense of the 
contradictions of the center and periphery of the empires. Giving him directly and indirectly 
awareness of the position of small principalities/countries that are at the edges of empires and could 
only survive as visible entities in relationship to the power they were aligned, protected and 
supported by. The powers that protected them also brought them into bitter antagonism with their 
neighbors, as was the case of the intense enmity between Brancoveanu of Wallachia and Cantemir of 
Moldavia. Eugenia Popescu-Judetz, ethnomusicologist and historian in her book Prince Dimitrie  
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Cantemir writes: 

The political world of the Ottomans was a complicated, fascinating and dangerous web of 
intrigues and entangled relations that challenged the ability of survival for those involved in 
its vast maze. Dimitrie Beizade [Cantemir] was not a stranger to the perilous convoluted life 
of political games and imbroglios. He had been raised in an environment where court 
intrigues and political schemes were the order of existence and the unique way of survival 
for Moldavian and Wallachian Hospodars, who were vassals of the Ottoman Sultan.113 

Divide and rule was not specifically an Ottoman tactic and was older than Byzantine or Roman 
foreign policy. It may be as old as politics itself. Not everyone would agree, but in some way the 
Occidental-Oriental schism in Christianly was less about theological differences and more about the 
splitting of political hegemony between Rome and Constantinople, each increasingly represented in 
two distinct cultural spheres. When it came to worldly matters both Catholic Popes and Orthodox 
Patriarchs used divide and rule principles. 

Dimitrie Cantemir embodied the problem of small nations, which is that even when they were 
relatively sovereign and independent they are always culturally beholden to world powers. The 
cosmopolitan richness of the Ottoman capital was the envy of the western European world. During 
the late seventeenth century, in Dimitrie Cantemir’s time, Rome was supplanted through the 
construct of Paris as a cultural center of the world that began and blossomed in the next two and a 
half centuries. French ambassadors in Constantinople were actively seeking people like the 
Moldavian envoy as much as he was seeking them. In this respect, the gifted Dimitrie Cantemir 
became Prince of Two Worlds114 as described by Eugenia Popescu-Judetz in her essay. He was 
impressed by and actively joined the emerging rational, positivistic enlightenment that promised 
ecumenical and secular tolerance among Christian sects and offered potential respect for the deeply 
oriental Orthodox Christianity of the Byzantine Rite. This ancient schism of occidental and oriental 
Christianity still has repercussions at the edges of what used to be Ottoman Empire.  

Modern appointed diplomats are usually recalled after serving five years in any particular country. It 
was observed that the envoys and particularly their family and children began to identify with the 
country they lived in and began to develop split loyalties. Dimitrie Cantemir spent his formative and 
considerable adult years, probably around twenty, in the Ottoman Capital where he had a place and 
a minor role to play. Istanbul was his day-to-day home, his familiar habitat. As well as the fascination 
for western European intellectual life and ideas, Cantemir's embrace and practice of Ottoman music 
found him at the heart of a very rich cosmopolitan milieu. Music was a central expression at all levels 
of Ottoman Society. 

In this context and with an abundance of aptitudes, Dimitrie Cantemir became a virtuoso player of 
the tambour, a long-necked plucked instrument. He was in the inner circle of foreigners and 
diplomats close to Viziers reporting to the Sultan. In 1710 he published “The Book of the Science of 
Music” that was presented to the Sultan Ahmet III on the day of his installment. The book included 
the Sephardic, Armenian, Greek and other ethnic influences and musical traditions present and 
extremely influential in the formation of the theory and practice of 17th century Ottoman classical 
and everyday music.  

Dimitrie Cantemir also developed the professional diplomat’s art of information, disinformation, 
gracious entertaining and fostering of connections.  Much of his energy, thinking and vitality went 
into political and dynastic bargaining for himself as a Moldavian ruler in title and fact. He was not a 
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good strategist as he was blinded by the aspirations associated with his royal station.  

His fascination and ambition for recognition within the Western European cultural elite was 
rewarded. Cantemir was celebrated for his linguistic versatility and direct-experiential account of the 
Ottoman Empire. Written originally in Latin and then first informally and than posthumously 
translated into number of European languages.  The books intention and eventual content 
transmitted conversationally brought him diplomatic and intellectual recognition. The Latin language 
protected his judgments and indiscretions towards reinforcing western superiority climes he craved 
to be part of. 

On another hand the very abbreviated biography and glimpses of cultural life of the Moldavian envoy 
are here to set the stage for asking these questions. From his description of Sema quoted by Eugenia 
Popescu-Judetz, we see that he wrote as if a keen, sympathetic observer not as a practitioner. Did he 
write it like that for the western audiences of his book or as a way of protecting the inner practices? :  

[...] they begin semi, namely the heavenly, that is the name of a form of meter. At first beat 
the dervishes, who were listening in contemplation and stood still solemn faces and their 
heads bowed to their chest, as if pierced by a sharp spike, suddenly rise and folding their 
arms close to their body, walk up one after the other and begin to whirl in a circle, in dance 
like manner.115  

The encyclopedic website Basarabia Istorica gives a list of the documented circle of Dimitrie 
Cantemir:  

The most constant guests were, however, the members of the intellectual elite of the 
country: Saadi Efendi, a most learned scholar of Islam, Raami Mehmed Pasha, a poet and 
exceptional musician, Levni Celebi, a painter and famed saz (a chord instrument) player, 
Nefioglu, a philosopher and translator of the Koran.116 

Any or all of the people mentioned in the quote may qualify as practicing or being close to Sufi ideas. 
This is less important for this paper than the sense of a permeable ingredient of Sufi presence in the 
culture indirectly available to everyone. As a tambour player, composer and collector of Ottoman 
music, Dimitrie Cantemir engaged in the cultural life of the city as a sought-after musician not as a 
foreign observer, a participant, hence the nickname Kantemiroglu. By looking at the life and work of 
Dimitrie Cantemir, regardless of his affiliations and personal agenda, we get some sense of the 
cultural osmosis of his time and the role music played in it.  

This music’s cadences, musical structure and emotional underpinnings have become ubiquitous in 
the everyday lives of the Ottoman World and neighboring lands. The richness and the variety in the 
music transmissions may help us look at the complexity of the cultural history and the social and 
intimate discourses of the pre-industrial world. 

Cantemir's The Book of the Science of Music  

Significant work for this paper's reflections on Cantemir's music theory is Michiel Liebenberg’s The 
Oriental Origins of Orientalism: The Case of Dimitrie Cantemir.117  

M. Leezenberg through his own significant comparative cultural research and acknowledging the 
work of Eugenia Popescu-Judetz (one of the central references of this paper) summarizes Cantemir's 
treaties on the Ottoman music and its companion volume of the collection of 355 musical 
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compositions. The language of both works is Turkish. The treaties titles are The Book of the Science of 
Music (Kitâb-i‘ilm al-musîqî) and The Collection of melodies (Mecmûa).  

Jordi Savall, a preeminent contemporary musician and performer of early music patiently 
reconstructed Cantemir's music collection over a period of almost ten years. He created significant 
recording of the music with a number of musicians from cultures integrated into Turkish classical 
music. The recording and the accompanying booklet are titled A Dialog of Souls: Istanbul. In the 
program note J. Savall writes: 

To begin with, we had the difficult task of selecting about ten pieces out of a total of 355 
compositions, choosing the most representative and varied pieces from among the makam, 
which struck us as being the most beautiful, although we were aware that this preference was 
influenced by our Western sensibility.118  

A Dialog of Souls: Istanbul subtitle is Dimitrie Cantemir’s The Book of the Science of Music and the 
Sephardic and Armenian musical traditions. J. Savall life commitment to demonstrate through music 
cultural sharing, parallel and absorb influences and individual characteristics made him chose distinct 
representative examples of three major religions of the Mediterranean. Cantemir’s collection 
includes also music from the Greece, Central Balkans, Danube Regions, Caucasus as well as Medieval 
Spain's diaspora. Also ten compositions are by Cantemir. M. Leezenberg summarizes the complexity 
and the uniqueness of Cantemir’s notation system representing the chosen and diverse musical 
treasury in the form of an alphabetical arrangement marking the modality, rhythm, origins and 
composer / source of the music if such information is available. M. Leezenberg also cites significant 
observations by E. Popescu-Judetz that lie at the root of western misunderstanding of Wisdom 
Holding of pre-enlightenment education and knowledge/technics transmitions:  

[...] one of the major innovations of Cantemir’s work on music is its attempt to reformulate 
music as a script-based practice; this attempt, incidentally, did not meet with much response 
among Cantemir’s Ottoman contemporaries. Generally, in the Ottoman Empire, and in the 
Muslim world at large, music was orally transmitted rather than written down.119  

M. Leezenberg astutely reflects on the Cantemir’s notation invention as his personal "literate 
practice" and not "Western process of ‘rationalization’". From Artship Foundation and the author of 
this paper’s research carried over many decades, on music training and mnemonics, the surviving 
Medieval Spanish Mozarabic Christian musical documents come to mind. In the documents the 
words of liturgical songs are spread on a page with upwards lines emanating from each of different 
lengths and undulation. The limits of expressing certain subtleties only possible by imitating and 
inwardly assimilating in a presence of a living teacher may have led Cantemir to invent his own 
system. M. Leezenberg continues his astute reflections on the Cantemir’s notation invention with 
this observation:   

Although Cantemir is likely to have been familiar with Byzantine psaltic notation, and although it is 
quite probable that he was familiar with the Western European staff notation introduced into the 
Ottoman empire by the Polish convert Ali Ufki, the transcription he developed for this work appears 
to have been largely of his own making. 

Jordi Savall in reconstructing the music from Cantemir's treaties states: 
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We aim to present the “cultivated” instrumental music of the 17th century Ottoman court, as 
preserved in Cantemir’s work, in dialogue and alternating with “traditional” popular music [of 
his time].120 

 

Like the work of Michiel Leezenberg through scholar commitment in opening the insight into over 
looked cultures, populations and ideas so is the work of Jordi Savall bringing through deep research a 
revitalized historic music with divers master musicians from sometimes geo-politically antagonized 
groups. These pioneers of expanding borders open the critical and cultural awareness of significant 
currents regardless of the more modern territorial and conceptual divisions. 

Just as Mediterranian as a watershed of Africa, Asia and Europe is the cradle of civilization, cultural 
influences and osmosis, so too does the Black Sea watershed have its own characteristics. 
Archeologists have found significant links between Danube prehistoric heritage remains and 
Mesopotamian and Central Asian cultures.  

The following citation my be to discipline specific with more obscure reference/name coinage but it 
helps anchor the idea Black Seas trans-continental prehistoric influences potently present in folkloric 
mores and music until at list the mid 20th century. The source of information is History of 
Civilizations Of Central Asia, Archeological/Linguistic Volume edited by A. H. Dani and V. M. Masson 
[To compress the list we added the butlers]: 

•At the present level of linguistic and archaeological research, the following Indo-European 
groups could be distinguished on the territory of central and Eastern Europe in the Early 
Neolithic:  

•Anatolian group, included Thracian and Pelasgian, represented in Europe by the Körös-
Starchevo-Sesklo culture.  

•Proto-Greek-Macedonian-Phrygian group, represented by the Central European Linear 
Pottery Cultures  

•Daco-Mysian group, represented by the Cucuteni-Tripolye culture 

•Proto-Indo-Iranian group, represented by the eastern European Kurgan culture (Sredniy Stog 
II and Pit-Grave cultures)121 

 

Ethno-musicology emerging from nationalist dominance of music since ninetieth century is beginning 
to recognize the extent of the geographic spread and sharing of influences. Cantemir's deep and 
genuine connection to the modalities of Ottoman Music may come from these Black Sea primordial, 
inborn trans-continental sensibilities. 

Tambur 

Michiel Leezenberg in his paper we cited above The Oriental Origins of Orientalism: The Case of 
Dimitrie Cantemir, reflects on Cantemir's relationship to the Tambur (instrument he was a virtuoso 
master of) and his theoretical writing about it. The Tambur is specifically an Ottoman instrument, not 
to be found in Arabic-language treatises on music available before Cantemir’s writing, which usually 
discuses the Ud, predecessor of Lute and Guitar ubiquities in all Muslim countries from Medieval 
Spain, north Africa, near East and particularly Persia. M. Leezenberg cites E. Popescu-Judetz’s 
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pointing out Cantemir's Ottoman Tambur’s analysis as a deliberate assertion in distinguishing the 
difference between new Ottoman Classical Music from the older, all pervasive Persian modalities and 
music attitudes. Michiel Leezenberg contextualizes Cantemir's sense of Turkish music in the following 
passage: 

Remarkably, here and elsewhere Cantemir repeatedly states his conviction that Ottoman 
music in some respects is superior to Western European styles: I [Cantemir] may certainly 
venture to say, that the Turkish Music for metre and proportion of words is more perfect than 
any European.122 

This deep cultural loyalty must have confused European diplomats and potential supports as it 
contradicted with Cantemir’s political behavior, leanings and aspirations. 

 

Vassal Psychology 

Vassal - Feudal Landowner protected and supported by an imperial power on conditions of 
allegiance and tribute (finical, in kind and in some cases military participation) 

Lords and Vassals: Power, Patronage, and the Emergence of Inequality123, paper written by Robert 
Akerlof, Hongyi Li, and Jonathan Yeo for the Center for Research in Economic Theory and its 
Applications at the University of Warwick in Britain. The paper presented finding from the researched 
on the power-vassal relationship with contemporary enactment methodology with every day people 
(probably mostly students familiar with electronic games) and carefully analyzed results. Summaries 
of their finding came with generalization and truism but are the result of the game like experimental 
condition allow for the participants' biological, psychological and survival instincts to come in to 
observable view based on their individual characteristics, socialization and commonsense. Extremely 
summarized here are the seven points from detailed statistical, behavioral analyses. If we understand 
the researches' concept of lords representing ruling powers the finding's summaries helps bring them 
to the context of this paper: Dimitri Cantemir's personal and public life that carried characteristics of 
small countries at the edges of empires that could only survive as visible entities in relationship to 
the power they were aligned, protected and supported by. R. Akerlof, H. Li, and J. Yeo paper Lords 
and Vassals: Power, Patronage, and the Emergence of Inequality summaries [our comments in 
brakets]: 

         •Power distributes unequally — and tends to accumulate in a single person’s hands.  

•Lords’ power is relatively stable.  

•In 52.1 percent of groups where a lord emerges [from within the movement], the first lord is 
toppled and replaced by another lord.  

•The fragility [vulnerability] of lords reacts [to] the presence of a countervailing force [disloyalty] 
that tends to disperse power [Imperial divide and rule comes to vassals as aspect of the 
relationships to ruling power] 

•Some groups are substantially more unequal in power and wealth than others [almost 
understatement considering human history]. 

 •There are striking gender differences in outcomes. Women are lords only 32% as often as men. 
[eg. Elizabeth I (1533-1603), Turhan Hatice Sultan (1627 1683), Catherine the Great (1729-1796)] 
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•Lords give substantial handouts [privileges, protection] to subjects who vote [are loyal] to them  

These seaming truisms the result of a serious contemporary social psychological study contextualize 
critically Constantine Cantemir's life and responses to power. 

Antti Eskola in his paper Social Psychology as a Historical Discipline124 written for the journal: 
Advances in Psychology (1988) advocates for the recognition of the need and methodology for 
simultaneous study of community and society. A. Eskola proposes not an ethnocentric but inclusive, 
integrated, inter-disciplinary research collaboration of social psychology and historic sociology. For 
the interest of this paper in the Vassal - Power relationship the A. Eskola articulations are very 
helpful. One of the central concepts is that the simplest case of an immediate social relation is the 
dyad (something that consists of two elements or parts). In the case of Dimitri Cantemir this dyad can 
be studied in multiple social, cultural and ethic conditions as his relationship to hierarchical social 
structures is always in vassal-power relationship for which he has training and skills but his self image 
is of an absolute monarch. The most acute instance is his relationship to his native Orthodox 
Christian Synod Oligarchy ruled by Church head Patriarch that had constitutional authority under 
Ottoman Jizya tax system. In that circumstance the Ruling Family is codependent with the church in 
leading the vassal nation. That is why Cantemir's Sultan Fantasy ended after five weeks of his 
Ottoman appointment as a ruler of Moldavia and forced him to return to Istanbul. After his second 
appointment years later as a ruler of Moldavia he betrayed his Ottoman patronage for Russian 
alliance and hoped that by offering his daughter as mistress of Russian Car Peter The Great he will 
became part of Royal linage, but he himself remand in a clear dyad vassal-power relationship with 
the Russian Car. 

Conclusion 

Cantemir belongs to the period that was still in the Ottoman geo-political, organizational and 
diversity management models and dominance in the North African, East Mediterranean, Balkan and 
Black Sea Regions. The emerging Western cultural dominance, territorial ambitions and power 
assertions were at their early stages but had been felt and had begun to erode the edges of Ottoman 
Empire. Cantemir as a prince of a small principality, which had always depended on some external 
great power had to straddle the conflicting loyalties that the geography of his place of birth brought 
to him. Reflecting on cultural traces he left behind, personal royal ambition, co-dependent courtier 
skills, Cantemir's life and work may contribute to reflections on "Europe and the Orient: Past 
Encounters, Heritage, and Present-Day Interactions".  
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