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1. Giriş 

Son yıllarda dünya nüfusunun artmasıyla, özellikle kalabalık kentlerde 

yaşam kalitesinde ciddi azalmalar görülmekte, sorunlar artarak kentsel alanları 

daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Çevresel sorunlar ve doğal çevrede 

oluşan tahribat, yaşanabilir ve yaşayabilir alanlar oluşturulmasını gerekli 

kılmıştır (Bilgi 2013). Bu kapsamda, yöre halkının kentsel yaşam kalitesi 

algısı üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülen Yavaş Şehir (Cittaslow) 

olgusu gündeme gelmeye başlamıştır (Uslu 2009; Doguturk 2010; Eksioglu 

2011). Cittaslow hareketi fikriyle ilgilenen çoğu araştırmacı, sürdürülebilir 

kalkınmanın Yavaş Şehirlerin gelişmesi gereken yönün temeli olduğunu 

vurgulamaktadır (Zawadzka 2017). 

Sürdürülebilir şehir fikir ve uygulamalarının temelinde; dünya genelinde 

yaşanan sorunların çözümü için; şehirlerin başka sistemler ile ilişkili bir sistem 

olduğu ve şehir odaklı çözümün bulunması konusu yatmaktadır (Bramwell 

and Sharman 2006). Tarihi mirasın eskimesi ve yıpranması, doğal kaynakların 

tahribi ve sosyo-kültürel değerlerin kaybolmaya başlaması, dünyadaki çoğu 

ülkeyi, bazı önlemler almaya zorlamıştır. Bu kapsamda girişimler başlatılmış 

ve çeşitli organizasyonlar oluşturulmuştur. Bu tür hareketlerden hiçbiri 

sürdürülebilir kalkınmadan bağımsız değildir. Cittaslow hareketi de 

modernleşme süreçlerinin tarihsel miras kaybı, doğal kaynakların hızlı 

tüketimini kaybetmesi ve yenileme kapasitesinde azalma gibi olumsuz 

etkilerini önlemek veya yavaşlatmak için tasarlanmıştır (Ekinci 2014). Ayrıca, 

Cittaslow sürdürülebilir şehir yaklaşımından biri olarak tanımlanabilir. 

Sürdürülebilir şehir yaklaşımının temelinde, yaşam ortamı olarak şehirlerin 

daha yaşanabilir ve sağlıklı olması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel 

ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir (Knox 2005; Uslu 

2009). Yavaş şehir kavramı, daha çok o şehirde yaşam süren yerel halkın, 

doğası ve kültürü bozulmamış bir ortamda, çevre kirliliğinden uzak bir şekilde 

günlük yaşamını belirli bir konfor içerisinde devam ettirmesini mümkün 

kılmak için günümüz modern şehir kavramına alternatif olarak ortaya atılmış 

bir kavramdır (Mayer and Knox 2006).  

mailto:sozturk@kastamonu.edu.tr
mailto:obulan@kastamonu.edu.tr
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Knox (2005), Cittaslow hareketinin amacının 'iyi yemeklere, sağlıklı 

çevrelere, sürdürülebilir ekonomilere, mevsimsellik ve toplum hayatının 

geleneksel ritimlerine dayanan sağlam bir canlılığa sahip olan yerlerin 

gelişimini teşvik etmek olduğunu' iddia etmiştir (Pearce 2011; Raadstrom 

2011). Mayer and Knox (2006), Yavaş Şehirleri, ‘vatandaşların ve yerel 

liderlerin yerel tarihe bağlı kaldıkları ve farklı yerel bağlamları daha iyi ve 

daha sürdürülebilir şekilde geliştirmek için kullandıkları yerler’ olarak 

tanımlamıştır.  

Dünyadaki pek çok küçük kent, sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın 

yollarını aramaktadır. Cittaslow hareketinin, yerel mirası koruyarak, zamanın 

hızını yavaşlatarak ve yaşanabilirliği artırarak küçük kente ayırt ediciliğini 

koruyarak, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini desteklemektedir (Zawadzka 

2017; Hatipoğlu 2015). 

Bir kentin sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik kaynakları; sadece 

günümüz insanı ya da turistlerin temel gereksinimi için olmaması 

gerekmemektedir (Mutdogan, 2010; Kozak, 2013). Bu kapsamda Cittaslow 

hareketi gelecek kuşakların beklentilerini karşılayacak şekilde yaşam 

standardının koruma altına alınmasını amaçlayan bir anlayış biçimini içerir 

(Bilgi, 2013; Eceral ve Ozmen 2009). Her ne kadar yavaş şehir kavramı, 

başlangıçta daha çok yerel halkın yaşam kalitesi için düşünülmüş olsa da 

ilerleyen yıllarda turizm açısından da bir çekicilik olarak tanıtılmaya 

başlanmıştır. Bundan dolayı, yavaş şehir hareketi, turizm hareketlerinin 

sürekliliği ve sürdürülebilirliği için turizm arzı ve yaşam kalitesi ile turizm 

talebi açısından önemli bir araç olma potansiyeline sahiptir (Coşar 2014). 

Türkiye’de yavaş şehir yaklaşımlarının mekânsal ve politik yansımaları ilk 

kez İzmir’e bağlı Seferihisar’da 2009 yılında görülmüştür. Bu tarihten 

günümüze Seferihisar Belediyesi’nin girişimi ile Ulusal Koordinatörlük 

kurulmuş, Cittaslow Bilim Kurulu’nun oluşturulması gibi örgütlenme 

çalışmaları yürütülmüştür (Yavuzcehre and Donat 2017). Zamanla yavaş şehir 

sayısı artmış ve günümüzde 15’e ulaşmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 

Cittaslow Hareketi’nin Türkiye’ deki gelişim sürecini irdeleyerek yavaş 

şehirlere yönelik bilgi ve farkındalığın Gerze (Sinop) özelinde tespit edilmesi 

ve böylece kentsel yaşam kalitesinin artırılabileceği stratejilerin üretilmesinin 

sağlanmasıdır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Türkiye’de yavaş şehir unvanı taşıyan beldelerin sayısı 15 olup birçok ilçe 

de bu unvanı edinmek için başvuru yapmış durumdadır (Tablo 1) (Berkun, 

2018). 
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Tablo 1. Türkiye’deki yavaş şehirler (Akman, 2018) 
Numara Bulunduğu İl Yavaş Şehir  Yavaş Şehir Seçilme Yılı 

1 İzmir Seferihisar Seferihisar 2009 

2 Muğla  Akyaka 2011 

3 Çanakkale  Gökçeada 2011 

4 Sakarya  Taraklı 2011 

5 Aydın  Yenipazar 2011 

6 Ordu  Perşembe 2012 

7 Isparta  Yalvaç 2012 

8 Kırklareli  Vize 2012 

9 Şanlıurfa  Halfeti 2013 

10 Artvin  Şavşat 2015 

11 Erzurum Uzundere 2016 

12 Isparta  Eğirdir 2017 

13 Bolu  Göynük 2017 

14 Sinop Gerze 2017 

15 Bolu  Mudurnu 2018 

2017’de Sinop İline bağlı Gerze İlçesi Yavaş Şehir olarak ilan edilmiştir. 

M.Ö. 1400 yıllarında Gaşgalılar tarafından küçük bir köy olarak kurulan ilçe 

daha sonra Paflagonya Devletinin eline geçmiş, sırasıyla da; Hitit, Frig, 

Kimmer, Lidya, Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının 

Selçuklu Devleti’nin Trabzon Rum İmparatorluğunun Osmanlı 

İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir (Bayram vd. 2017).  

 
Şekil 1. Çalışma alanı konumu 

 

İlçe genellikle yaşlı ve orta yaşlı kişilerden oluştuğu için ilçe nüfus yaş 

ortalaması ülke yaş ortalamasının üstündedir. Kent merkezi ve kıyı 

bölgelerinde üst ve orta sosyal gruplar yer almaktadır. Gelişme alanları ise 

merkeze göre daha yoğun ve karmaşık bir yapı göstermekte olup alt ve orta 

gelir gruplarını kapsamaktadır (Gerze Belediyesi, 2017). 

Çalışmada alan araştırması için Gerze ilçesi seçilmiştir. İlk aşamada, 

araştırmada veri toplama aracı olarak çeşitli literatür kaynaklardan 

yararlanılarak hem alan hakkında hem cittaslow hem de ankete ilişkin veriler 

hazırlanmıştır.  



Anket uygulaması, Gerze ilçesinde yaşayan ve araştırmaya gönüllülük 

esası ile katılım gösteren yöre halkı ile gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 5 

bölümden oluşmaktadır ve sorularda 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Anketin 

ilk bölümünde cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, meslek ve Gerze kentinde 

yaşama süreleri gibi demografik özellikler tespit edilmiştir. İkinci bölümünde 

yöre halkının yavaş şehirlere yönelik farkındalığını ölçmek amacıyla 5, üçüncü 

bölümde Gerze şehrinin yavaş şehir olmasının etkilerini ortaya koymak üzere 

soru seti hazırlanmıştır. Gerze kentinin, yavaş şehir olduktan sonraki etkilerin 

değerlendirilmeleri için katılımcılara açık uçlu olarak, bir önceki kısımda 

belirtilen kriterler açısından kentte önemli gördükleri sorunların olup olmadığı 

sorulmuştur. Cittaslow hareketinin çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal 

faktörlere ve son bölümde de kentsel yaşam kalitesine ilişkin etkisinin 

değerlendirilmesi için 25 adet kriter hazırlanmıştır. Çalışmadan anket ile elde 

edilen veriler SPSS 23 programı ile Cronbach Alpha değerlerine ulaşılmış, 

güvenilirlik durumu ortaya konmuş ve veriler yüksek derecede güvenilir 

çıkmıştır (Tablo 2). Cronbach’s Alfa katsayısı ile güvenilirlik değerlendirmesi 

aşağıdaki ölçütlere göre yapılmaktadır (Özdamar 1997): 

0.00 < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0.60 < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 
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Tablo 2. Güvenilirlik analizi 
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Çevre koruma bilincinin artması. 

,945 ,951 24 

Hava, su ve toprak kirliliğinin önemli ölçüde 

azalması. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmaya 

başlanması. 

Yeşil alanlar ve parkların artırılması. 

Trafik yoğunluğunun azalması. 

Çevre kirliliğinin artması. 

Planlı yapılaşmanın sağlanması. 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli eserlerin korunması. 

Şehrin altyapı sorunlarının azalması. 

Şehrin ulaşım olanaklarının gelişmesi. 

E
k

o
n

o
m

ik
 

K
ri

te
r
le

r 

İş olanaklarının artması. 

Kamu hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi. 

Yerel ekonominin canlanması. 

Turistlerin yerel ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olması. 

Şehrin yatırımcılar için cazip hale gelmesi 

Tarım alanlarına verilen önemin artması. 

Kentin tanınmasının sağlanması. 

K
ü
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v
e
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Bölgeye göçün artması. 

Şehre gelen turistlerin sosyal yaşam üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olması. 

Yerel ürünlere olan ilginin artması. 

Kültür, sanat ve eğlence aktivitelerinin artması. 

Engelli bireyler ve çocuklar için uygun tasarımların 

yapılması. 

Doğal ve kültürel alanlara ilginin artması. 

Kültürler arası etkileşimin güçlenmesi. 

Yaya ve bisiklet yollarının tasarlanması. 
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Yaşam koşulları 

,998 1,000 18 

Doğal Çevre 

Yeşil alanların yeterliliği 

Kolay ulaşım 

Yaya ve bisiklet ulaşımı 

Mimari doku 
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o
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o
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r
 

Eğitim alanları 

 

Sağlık tesisleri 

Güvenlik 

Hizmetler 

Tarihi dokunun korunması 

İdari tesisler 

Dini tesisler 

Spor alanları 

Kültürel tesisler 

Engelli bireyler ve çocuklar için tasarımlar 

Ekonomik koşullar 

Sosyal eşitlik 
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3. Bulgular 

Çalışma kapsamında yapılan anket çalışmasında ilk olarak katılımcıların 

demografik özellikleri elde edilmiştir (Şekil 2). Buna göre, katılımcıların 

%33’ü kadın, %67’si erkektir. Bu katılımcıların %75’i evli, %25’i bekârdır. 

Katılımcıların yaşları değerlendirilecek olursa, %25’i 36-45 yaş, %23’ü 56 ve 

üzeri yaş gruplarından oluşmaktadır. Eğitim durumları ise, %47’si lise, %33’ü 

üniversite düzeyindedir. Katılımcıların meslekleri, %21’i özel sektörde 

çalışmakta olup, %22’ si öğrencidir. %29’luk kısım ise emeklidir. Son olarak 

katılımcıların Sinop-Gerze’ de yaşama süreleri değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeye göre katılımcıların %59’u 10 yıl ve daha uzun süre Sinop-

Gerze’de ikamet etmektedir. 

 

 

 
Şekil 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Anketin 2. bölümünde katılımcıların yavaş şehir farkındalıklarını ölçmek 

amacıyla 5adet soru sorulmuştur.  Buna göre, katılımcıların yaklaşık %32’ 

sinin yavaş şehir tanımını bilmediği, %68’lik kısmının ise yavaş şehir tanımını 

bildikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle de katılımcılarla anket çalışmasına 

devam edilmiştir. Katılımcılara yavaş şehir denilince akıllarına ilk gelenin ne 

olduğu, Sinop-Gerze’nin yavaş şehir olduğunu bilip bilmedikleri, yavaş şehir 

olduğunu nereden öğrendikleri ve Dünya’dan veya Türkiye’ den yavaş şehir 

örnekleri verebilip veremeyecekleri sorulmuştur. Katılımcılar yavaş şehir 

denilince akıllarına ilk gelenin %32’lik bir oranla “Sakinlik, sessizlik” ve 

“yaşamın kolay olduğu, yörenin değerlerine sahip çıkılan, yaşam kalitesinin 

yüksek olduğu bir marka kent” seçeneklerinin geldiklerini belirtmiştir. “Diğer” 

seçeneğini seçen katılımcıların %28’i ise yavaş şehir denilince akıllarına ilk 

“Gerze” kentinin geldiğini belirtmiştir. Gerze’ nin yavaş şehir olduğunu 
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nereden öğrendikleri sorulduğunda ise katılımcıların yaklaşık %49’u yerel 

medyadan öğrendiklerini, %37’si sosyal çevreden öğrendiğini belirtmiştir 

(Tablo 3). Katılımcıların %52’si Dünya’dan veya Türkiye’ den yavaş şehir 

örneği vermişlerdir. 14 katılımcı İzmir-Seferihisar, 10 katılımcı Bolu-Göynük, 

9 katılımcı Sinop-Gerze, 1 katılımcı ise Muğla-Akyaka örneğini vermiştir. 

Katılımcıların yarısından fazlasının yavaş şehir örneği vermiş olması 

farkındalık ve bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Daha sonra katılımcılardan Sinop-Gerze kentini yavaş şehir olması 

yönünden değerlendirilmeleri istenmiştir. Katılımcıların %98’lik bölümü, 

Sinop-Gerze’nin yavaş şehir olmasının bölgeye yararlı olduğunu düşünmüştür 

ve şehrin yavaş şehir olma yolunda daha fazla gelişmesini istemektedir. 

Gerze’nin yavaş şehir seçilmesinden önce yerel halkın fikrine başvurulması 

kriterine ise kesinlikle katılmadıklarını (%74) belirtmişlerdir. Katılımcıların 

büyük bir bölümü (%98) “Yavaş Şehir” ünvanının gereksiz olmadığını 

belirtmişlerdir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Katılımcıların yavaş şehir bilgisinin değerlendirilmesi 
 Nitelikler Kişi Yüzde(%) 

Yavaş şehir denildiğinde 

katılımcıların aklına ilk gelen  

Sakinlik, sessizlik 21 32 

Yaşamın kolay olduğu, bölgenin 

değerlerinin korunduğu ve yaşam 

kalitesinin yüksek olduğu marka bir 

şehir. 

 

21 32 

Kendi içinde gelişen bir şehir. 

 
4 6 

Sessiz, kalabalık olmayan, 

keşfedilmemiş bir şehir. 
1 2 

Diğer 18 28 

Katılımcıların Sinop-

Gerze’nin yavaş şehir 

olduğunun nereden 

öğrendikleri 

Ulusal medya 3 5 

Yerel medya 32 49 

Sosyal Medya 6 9 

Belediye başkanı toplantısı 0 0 

Sosyal Çevre 24 37 

Katılımcıların Sinop-Gerze’yi 

yavaş şehir olması yönünden 

değerlendirmeleri 

 

Sinop-Gerze’nin yavaş şehir 

olmasının bölge için yararlı 

olduğunu düşünüyorum. 

1 0 0 

2 1 2 

3 0 0 

4 0 0 

5 64 98 

Sinop-Gerze'nin yavaş bir şehir 

olma yolunda daha da gelişmesini 

istiyorum. 

1 0 0 

2 1 2 

3 0 0 

4 0 0 

5 64 98 

Sinop-Gerze yavaş şehir 

seçilmeden önce yerel halkın 

fikrine başvurulmuştur. 

1 48 74 

2 5 8 

3 6 9 

4 0 0 

5 6 9 

Sinop-Gerze için yavaş şehir 

ünvanı gereksizdir. 

1 64 98 

2 1 2 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Kısmen katılıyorum 4: Katılıyorum 5: 

Kesinlikle katılıyorum 

Kriter kaynakları: Bayram vd. (2017), Çakıcı ve Yenipınar (2014), Canlı (2016), Coşar 

(2013), Hepkon  (2014), Özmen vd. (2017), Uzan (2018). 

Anketin bu bölümünde, katılımcılara doğal çevre, ekonomi ve sosyal 

kültürel konularında 25 kriter sorgulatılmıştır (Tablo 4). “Doğal Çevre” 

başlığında 10 farklı kriter arasında tarihi ve kültürel açıdan önemli olan 

eserlerin korunması (%91) ile planlı yapılaşmanın sağlanmış olması (%89) 

kriterleri ön plana çıkmıştır.  “Ekonomi” başlığında 7 farklı kriter arasında 

yerel ekonominin canlandığı (%100), şehrin tanınmasının sağlanması (%99), 

istihdam olanaklarının iyileştirilmesi ve şehrin yatırımcıların için cazip hale 

gelmesi(%97), turistlerin yerel ekonomiyi olumlu yönde etkiledikleri (%96)  

“Kültürel ve Sosyal” başlığında ise yüzde olarak en fazla orana sahip kriterler; 

yöresel ürünlere ilginin artması (%99), doğal ve kültürel alanlara ilginin 

artması (%98) kriterleri olmuştur.  
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Tablo 4. Yavaş Şehir olmasının etkilerinin değerlendirmesi 

Kriterler 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
ıs

m
en

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Kişi Yüzde 
(%) 

Kişi Yüzde 

(%) 

Kişi Yüzde 

(%) 

Kiş Yüzde 
(%) 

Kişi Yüzde 
(%) 

D
o
ğ
al

 Ç
ev

re
 K

ri
te

rl
er

i 

Çevre koruma bilinci 

artmıştır. 
13 20 4 6 5 8 4 6 39 60 

Hava, su ve toprak kirliliği 

önemli ölçüde azalmıştır. 
20 31 6 9 3 5 6 9 30 46 

Yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılmaya 

başlanmıştır. 

2 3 8 12 5 8 9 14 41 63 

Yeşil alanlar ve parklarda 

artış olmuştur. 
2 3 3 5 8 12 9 14 43 66 

Trafik yoğunluğu 

azalmıştır. 
12 18 6 9 19 29 3 5 25 38 

Çevre kirliliği artmıştır. 13 20 3 5 6 9 7 11 36 55 

Planlı yapılaşma 

sağlanmıştır. 
0 0 0 0 2 3 6 9 57 89 

Tarihi ve kültürel açıdan 

önemli eserler 

korunmaktadır. 

1 1 2 3 0 0 3 5 59 91 

Şehrin altyapı sorunları 

azalmıştır. 
12 18 4 6 18 28 3 5 28 43 

Şehrin ulaşım olanakları 

gelişmiştir. 
7 11 6 9 12 18 7 11 33 51 

E
k
o
n
o
m

ik
 K

ri
te

rl
er

 

Istihdam olanakları 

geliştirilmiştir. 
0 0 0 0 2 3 0 0 63 97 

Kamu hizmetlerinin 

kalitesi iyileştirilmiştir. 
0 0 0 0 2 3 3 5 60 92 

Yerel ekonomi 

canlanmıştır. 
0 0 0 0 0 0 0 0 65 100 

Turistler yerel ekonomi 

üzerinde olumlu bir etkiye 

sahiptir. 

1 1 0 0 0 0 2 3 63 96 

Şehir yatırımcılar için 

cazip bir hale gelmiştir. 
0 0 0 0 0 0 2 3 63 97 

Tarım alanlarına verilen 

önem artmıştır. 
3 5 0 0 11 17 6 9 45 69 

Kentin tanınması 

sağlanmıştır. 
1 1 0 0 0 0 0 0 64 99 

K
ü
lt

ü
re

l 
v
e 

S
o
sy

al
 .

K
rt

it
er

le
r 

Bölgeye göç artmıştır. 46 71 5 8 6 9 1 1 7 11 

Şehre gelen turistlerin 

sosyal yaşam üzerinde 

olumlu bir etkisi var. 

2 3 1 1 12 18 5 8 44 70 

Yerel ürünlere ilgi 

artmıştır. 
0 0 0 0 1 1 0 0 64 99 

Kültür, sanat ve eğlence 

aktiviteleri arttı. 
6 9 3 5 12 18 9 14 35 54 

Engelli bireyler ve 

çocuklar için uygun 

tasarımlar yapılır. 

20 31 18 28 19 29 4 6 4 6 

Doğal ve kültürel alanlara 

ilgi artmıştır. 
0 0 0 0 1 1 1 1 63 98 

Kültürlerarası etkileşim 

güçlendirilmiştir. 
7 11 0 0 9 14 0 0 49 75 

Yaya ve bisiklet yolları 

tasarlanmıştır. 
23 35 14 22 17 26 7 11 4 6 

Kriterlerin kaynakları: Akpınar (2018) - Avcı (2018) - Bozdağ vd. (2017) - Coşar (2013) - Çakıcı ve Yenipınar (2014) - Uzan (2018) – 

Küçükali ve Şen (2017). 
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Gerze kentinin, yavaş şehir olduktan sonraki etkilerin değerlendirilmeleri 

için katılımcılara açık uçlu olarak, bir önceki kısımda belirtilen kriterler 

açısından kentte önemli gördükleri sorunların olup olmadığı sorulmuştur. 

Katılımcıların %48’i herhangi bir sorunun olmadığını belirtirken, %52’lik bir 

kısım sorunların olduğunu belirtmiştir. Genel olarak sorunlar, engelli bireyler 

ve çocuklar için tasarımların yetersiz olması, taşıtların yaya, bisiklet ve engelli 

bireylerin yollarına park edilmesi, otopark alanlarının, spor alanlarının ve 

bisiklet yollarının yetersiz olması, turistlerin gelmesiyle birlikte kentte artan 

yoğunluktan ötürü çevre kirliliğinin artması, altyapı sistemlerinin yetersiz 

kalması, şeklinde belirtilmiştir. 

 

Tablo 5.Katılımcıların Sinop-Gerze’nin yaşam kalitesini 

değerlendirmeleri 

 

K
e
si

n
li

k
le

 

M
e
m

n
u

n
 

D
e
ğ

il
im

 

M
e
m

n
u

n
 

D
e
ğ

il
im

 

K
ıs

m
e
n

 

M
e
m

n
u

n
u

m
 

M
e
m

n
u

n
u

m
 

K
e
si

n
li

k
le

 

M
e
m

n
u

n
u

m
 

Kriterler n % n % n % n % n % 

F
iz

ik
se

l 
K

o
şu

ll
a

r 

Yaşam koşulları 0 0 0 0 2 3 10 15 53 82 

Doğal çevre 0 0 0 0 1 1 9 14 55 85 

Yeşil alanların 

yeterliliği 
0 0 0 0 4 6 9 14 52 81 

Kolay ulaşım 10 15 4 6 2 3 4 6 45 70 

Yaya ve bisiklet 

ulaşımı 
24 38 14 21 14 21 7 11 6 9 

Mimari yapı 0 0 1 1 0 0 7 11 57 88 

S
o

sy
o
-E

k
o

n
o

m
ik

 K
o

şu
ll

a
r 

Eğitim alanları 0 0 0 0 1 1 6 9 58 90 

Sağlık tesisleri 0 0 0 0 2 3 5 7 58 90 

Güvenlik  0 0 0 0 0 0 6 9 59 91 

Hizmetler  0 0 0 0 1 1 7 11 57 88 

Tarihi alanların 

korunması 
0 0 0 0 1 1 7 11 57 88 

İdari tesisler 0 0 0 0 0 0 8 12 57 88 

Dini tesisler 0 0 0 0 0 0 6 9 59 91 

Spor alanları 2 3 10 15 3 5 3 5 47 72 

Kültürel tesisler 3 5 1 1 4 6 5 7 52 81 

Engelli bireyler ve 

çocuklar için 

tasarımlar 

22 34 15 24 14 21 6 9 8 12 

Ekonomik koşullar 2 3 2 3 1 1 7 11 53 82 

Sosyal eşitlik 0 0 1 1 1 1 7 11 56 87 

Kriterlerin kaynakları: Akpınar (2018) - Avcı (2018) – Bozdağ vd. (2017) – Coşar (2013) – Çakıcı 

ve Yenipınar (2014) – Küçükali ve Şen (2017) - Zawadzka (2017). 

 

Anketin son bölümünde katılımcıların Gerze kentindeki yaşam 

kalitelerinin belirlenmesi hedeflenmiş, değerlendirmeye ilişkin veriler Tablo 
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5’de verilmiştir Katılımcıların büyük bir bölümünün Gerze kentinden, yaşam 

kalitesi anlamında memnun oldukları görülmüştür. Katılımcıların Gerze 

kentinden memnun olmadıkları kriterleri yaşam kalitesi-fiziksel koşullar 

kısmında yaya ve bisiklet ulaşımıdır (%38), sosyo-ekonomik koşullarda ise 

engelli bireyler ve çocuklar için olan tasarımlar (%34) olmuştur. Bu kriterleri 

katılımcıların, bir önceki kısımda kentte önemli olarak gördükleri sorunlar 

olarak belirttikleri göz önüne alındığında bu kriterlerden memnun kalınmaması 

beklenen bir durum olmuştur. 

 

4. Sonuç 

Modernitenin dünyada başlattığı, doğaya ve doğala karşı yıkım, toplumları 

modernlikle birlikte eski kültürlerini yeniden yaşamaya ve farklı sentezlere 

ulaşma çabasına yöneltmiştir. Post-modern dönemin başlangıcı olarak kabul 

edilen 20. yüzyılın son çeyreği, aynı zamanda doğal yaşamın korunması ve 

bireylerin günlük hayatlarına hâkim kılınabilmesi anlamında önemli bir unsur 

niteliğindedir. Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke 

tarafından benimsenen, kentleşme hareketi olan “Cittaslow”, doğalı isteyen 

toplumlar için yeni bir yaşam modeli olma yolunda ilerlemektedir. Dünya’da, 

1999 yılından günümüze sayıları 252’yi bulan yavaş şehirler yalnızca 

bireylerin doğalı ve yereli koruma girişiminin karşılığı olmamakta aynı 

zamanda ekonomik öneme sahip bir olgu olarak da popülerliğini artırmaktadır. 

Yavaş şehirlerin sunabileceği fırsatlardan yararlanabilmek ve bu açılımların 

sürekliliğini sağlamak, yavaş şehir felsefesinin ve politikalarının doğru 

anlaşılması ve uygulanabilmesi ile mümkündür. 

Sinop- Gerze için yapılmış olan bu çalışmanın temel amacı, yerel halkın 

bilgi ve farkındalık düzeyinin belirlenerek, Yavaş Şehir Hareketi’nin kent 

üzerindeki ve yerel halk üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, 

yerel halkın farkındalık düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Avcı 

(2018) tarafından yapılan çalışmada da yerel halkın yaşam kalitesinden 

memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam kalitesiyle ilgili elde edilen 

bulgular, Çakıcı ve Yenipınar (2014) bulgularıyla da eş değerdir. Gerze 

kentinde ortaya çıkan sorunlar; engelli bireyler ve çocuklar için tasarımların 

yetersiz olması, taşıtların yaya alanlarına park edilmesi, bisiklet yollarının 

yetersiz olması, şehrin yoğun olduğu zamanlarda ortaya çıkan çevre kirliliği 

olmuştur. Sekban et al. (2019)’da çalışmasında benzer sonuçlara ulaşmıştır. 

Ancak Sekban et al. (2019) çalışmasında yeşil alanlarının yetersiz olarak 

değerlendirilirken, Gerze kentinde yeterli olarak değerlendirilmiştir. Kentte 

yerel halkın peyzaj alanlarından memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Yine bu çalışmada ortaya çıkan yerel ekonominin yetersiz olması sonucu, 

Gerze kentinde yeterli olarak değerlendirilmiş, Yavaş Şehir Hareketi ile 

beraber yerel ekonominin canlandığı sonucuna ulaşılmıştır.  Tarihi bir geçmişe 

sahip olan ve 2017 yılında, Yavaş Şehir ünvanını almış olan Gerze kenti, doğal 

ve tarihi kültürel anlamda kendine özgü özellikleriyle gelişmeye devam 

etmektedir. Yavaş Şehir Hareketi’nin kente olumlu yönde katkı sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Çakıcı ve Yenipınar (2014), Zawadzka 

(2017) ve Avcı (2018)’nın çalışmaları ile benzerlik göstermektedir.  
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Yavaş şehir süreci uzun bir zaman gerektirmektedir. Ancak, Gerze 

kentinde tespit edilen sorunlara yönelik yerel yönetimlerin kısa vadede çözüm 

üretmesi gerekmektedir. Cittaslow hareketinde başarıyı sağlamanın 

önceliklerinden biri yöre halkının benimsemesi, bilinçlenmesi olmaktadır. Bu 

nedenle yöre halkı görüşmeleri sonucu elde edilen çalışma bulguları önem 

göstermektedir. Alandaki sorunların çözülmesi için öncelikli olarak, taşıtların; 

yaya, bisiklet ve engelli bireyler için yapılan yollara park etmeleri önlenmeli, 

otopark sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. Evrensel tasarım kriterlerine uygun 

olarak bisiklet ve yaya yolları tasarımlarının yapılması önerilmektedir. 

Böylelikle kentin çekiciliğinin artmasıyla memnuniyet ve yaşam kalitesi 

seviyesinde de artış olması beklenebilir.  
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Sosyal Bilgiler ve Beceri Konusu Üzerine Yazılan Yüksek 

Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi (2010-2018 Yılları 

Arası) 

Doç. Dr. Çiğdem KAN*  Nazan DEMİRHAN** 

 

1. Giriş 

Eğitim bireylerin doğumlarından itibaren başlayıp ölümlerine kadar 

devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bireyler sürekli bir şeyler öğrenir 

sürekli kendini geliştirir ve değiştirir. Bireylerin bu değişimi ve gelişimi 

konusunda ki en önemli unsur da eğitimdir (Taşpınar 2006). Eğitime, bireyin 

yeteneği, becerisi, tutumu, duyarlılığı gibi davranışların kazandırılmasında 

sosyal bilgiler eğitimi büyük derecede yardımcı olmakta ve sosyal bilgiler 

eğitimine büyük sorumluluklar düşmektedir.  

Sosyal bilgiler tarih, hukuk, antropoloji, eğitim, sosyoloji, psikoloji, 

felsefe, ekonomi, coğrafya ve diğer alanları da içerisinde barındırır bu nedenle 

sosyal bilgiler çok disiplinli bir alan olduğu için sosyal bilgileri tanımlamak 

zor bir iştir. Sosyal Bilgiler için birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan 

bazıları: Sosyal bilgiler, toplumsal gerçekleri ispatlamaya dayalı olarak 

oluşturulan bir bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda ulaşılan yaşayan 

bilgiler olarak tanımlanır (Sönmez, 1997). 

Öztürk (2014) sosyal bilgileri; sosyal bilimlerin sonuçlarını 

birleştirerek öğrencilerin seviyesine göre basitleştiren, bu sonuçları kullanarak 

öğrencilere, sosyal yaşama adapte olmakta ve sosyal sorunlara çözümler 

üretebilmede ihtiyaç duyacakları bilgiyi, beceriyi, tutumu  ve değerleri 

kazandırmayı amaçlayan bir vatandaşlık eğitim programı şeklinde 

tanımlamıştır. 

Sosyal bilgilerin genel olarak yapılan tanımlarına bakıldığında 

amaçlarının bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmak doğrultusunda 

olduğu görülmektedir. Bu bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitimin, 

toplumun en küçük parçası olan ailenin görevi olup özellikle sosyal bilimlerin 

kapsamındadır. Bu doğrultudan hareketle becerinin tanımını yaparsak 

öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde kazanması, geliştirmesi ve bunları 

yaşamına aktarması gereken yetenekleri olarak tanımlayabiliriz (MEB.2018).  

Beceri kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde elinden iş gelme durumu, 
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ustalık, maharet, kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve 

bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği olarak tanımlanmıştır 

(TDK. 2018).  

Sosyal bilgiler programında yer alan beceriler şu şekilde sıralanabilir; 

araştırma becerisi, çevre okuryazarlığı becerisi, değişim ve sürekliliği algılama 
becerisi, dijital okuryazarlık becerisi, eleştirel düşünme becerisi, empati 
becerisi, finansal okuryazarlık becerisi, girişimcilik becerisi, gözlem becerisi, 

harita okuryazarlığı becerisi, iletişim becerisi, iş birliği becerisi, kalıp yargı ve 

önyargıyı fark etme becerisi, kanıt kullanma becerisi, karar verme becerisi, 

konum analiz becerisi, medya okuryazarlığı becerisi, mekanı algılama becerisi, 

öz denetim becerisi, politik okuryazarlık becerisi, problem çözme becerisi, 

sosyal katılım becerisi, tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama becerisi, 

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi, yenilikçi düşünme becerisi, 

zaman ve kronolojiyi algılama becerisi, hukuk okuryazarlığı becerisi (MEB. 

2018). 

Sosyal bilgiler ile ilgili yapılan tezlerin incelendiği çalışmalara 

bakıldığında becerilerin toplu olarak alındığı ve işlendiği bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Sosyal bilgiler ile ilgili yapılan tezlere bakıldığında toplamda 

1379 tane yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Bu tezlerden ilk olarak 

1990 yılında yazılan sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin amaçlarının 

gerçekleşme düzeyi üzerine yapılan yüksek lisans tezi YÖK’ün sayfasında yer 

almıştır. Yapılan tezlere araştırmalara bakıldığında hâlâ çoğu konuda 

akademik kaynakların eksik olduğu, birçok konunun hala çalışılmadığı bazı 

konularda ki eksiklik ve yanlışlıklara değinilmemiş olduğu görülmektedir. 
Sosyal bilgilerde tezlerin genel anlamda değerlendirildiği fakat özgün 

konularda değerlendirmelerin eksik olduğu görülmüştür. Bu çalışma,  sosyal 

bilgiler ve beceri konusu üzerine yazılan yüksek lisans tezleri ve doktora 

tezlerinin analizini yapmak amacıyla yapılmıştır. 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, 2010-2018 yılları arasında sosyal bilgiler ve beceriler 

konusu üzerine yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi 

amaçlanmıştır.  Bu araştırma, sosyal bilgiler ve beceri alanında yüksek lisans 

ve doktora tezi yazacak olan kişiler için tezlerin ne doğrultuda yazıldığını tespit 

etmeleri ve karşılaştırma yapmaları konusunda yardımcı olacaktır.  Araştırma 

güncel konular hakkında, en çok işlenen konular hakkında, en fazla işlenen 

beceriler konusunda bilgi verecek ve yardımcı olacaktır. 

Bu amaç araştırma çerçevesinde sosyal bilgiler ve beceriler üzerine 

yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri aşağıdaki maddeler üzerinden 

incelenmiştir: 

1. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı nasıldır?  
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2. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yapıldığı üniversiteye göre 

dağılımı nasıldır?  

3. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin çalışılan alana göre dağılımı 

nasıldır?  

4. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin etkisinin incelendiği konuya  

göre dağılımı nasıldır?  

5. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yöntemine  göre dağılımı 

nasıldır?  

6. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin veri toplama aracına  göre 

dağılımı nasıldır? 

7. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin kullanılan örnekleme göre 

dağılımı nasıldır?  

8. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin sonuçlarına göre dağılımı 

nasıldır? 

9. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin işlenen beceriye göre dağılımı 

nasıldır?  

10. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin araştırmacı cinsiyetine göre 

dağılımı nasıldır?  

  

3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışma 2010-2018 yılları arası ile sınırlıdır. Yıl sınırlaması 

yapılmadığında Yök tez sayfasına «sosyal bilgiler» yazıldığında toplamda 

1379 kayıt bulunmaktadır. 

Çalışma «sosyal bilgiler ve beceri» kelimeleri ile sınırlandırılmıştır. 

Bu sınırlama da  toplamda 112 teze ulaşılmıştır.  Bu tezlerin 16 tanesi hazırlık 

aşamasında, 14 tanesi izinsiz, 13 tanesi de 2010 yılından öncesinde hazırlanan 

tezler olduğundan çalışma 69 tez üzerinde yapılmıştır. Bu tezlerin 47 si yüksek 

lisans 22 si doktora tezidir. 

4. Yöntem        
4.1. Araştırmanın Modeli  

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Nitel 

araştırma, araştırmacının kaynağından ulaştığı verileri tümevarımsal bir 

şekilde genellemeler yaparak sonuca ulaştığı araştırmadır  (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2018). Bu araştırma  Sosyal Bilgiler ve 

beceriler konusunda yazılan yüksek lisans ve doktora tezi konularının 

derinlemesine incelenmesini içermektedir. Bu doğrultuda yazılan tezlerin 

incelenmesi verilerin toplaması aşamasında doküman analizi yapılmıştır. 

Doküman analizi, yazılı, görsel malzemenin toplanarak incelenmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Sönmez, Alacapınar 2018). Doküman analizi ile toplanan 

veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. 
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4.2. Verilerin Toplanması 

Çalışmada Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi 

resmi sitesinde kayıtlı olan 2010-2018 yılları arasında sosyal bilgiler ve beceri 

alanında hazırlanan 69 yüksek lisans ve doktora tezi araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Çalışma iki basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk 

basamağında YÖK’ün ana sayfasından sosyal bilgiler ve beceri anahtar 

kelimeleri geçen Türkçe tezlere ulaşılmıştır. Elde edilen tezler, bilgisayara 

aktarılmıştır. İkinci aşamada tezler doküman incelemesine tabii tutulmuştur. 

2010-2018 yıllarına ait verileri ve bunların derinlemesine incelenmesini 

kapsamaktadır. 

4.3. Verilerin Analizi 

Çalışmanın elde edilen verileri içerik analizi kullanılarak 

çözümlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın verileri, tezlerin yayımlandığı 

tarihler, yapıldıkları üniversiteler, çalışılan alanlar, araştırmada etkisi 

incelenen konu, araştırmanın yöntemi, veri toplama araçları, araştırmanın 

örneklemi, sonuçlar, araştırmada işlenen beceriler, araştırmacı cinsiyeti 

doğrudan tespit edilerek içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çözümlenen veriler 

kategorilere dayalı olarak oluşturulan şekillerle gösterilmiştir. 

 

5. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, Türkiye’de sosyal 

bilgiler ve beceri alanında yapılan yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinin 

belirlenen alt amaçları doğrultusunda ilgili şekillere yer verilerek 

yorumlanmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular araştırma soruları temel 

alınarak analiz edilmiş ve aşağıda verilmiştir. 

5.1. Yayın Yılına Ait Bulgular 

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceriler konusunda yazılan 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı verilmiştir.  
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Şekil  1. Yayın yılına göre yüksek lisans ve doktora tezlerinin 

sınıflandırılması 

Şekil 1’ de yıllara göre verilen tezlerin dağılımına bakıldığında beceri 

konusuyla ilgili en fazla tez yazılan yılların: 2010-2011-2016-2018 yılları 

olduğu görülmektedir.  

En az tezin yazıldığı yıl ise 2 tez sonucuyla 2012 yılıdır. Bir yüksek 

lisans tezi  bir de doktora tezi yazılmıştır. 

2014 yılına bakıldığında, beceriler konusuyla ilgili 4 yüksek lisans 

tezinin yazılmış olduğu görülürken hiç doktora tezi yazılmadığı görülmektedir.  

2010-2018 yılları arasında yazılan toplam tez sayısına bakıldığında 69 tez 

yazıldığı görülmektedir. 

 

5.2. Yapıldığı Üniversiteye Ait Bulgular  

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceriler konusunda yazılan yüksek lisans 

ve doktora tezlerinin üniversitelere göre dağılımı verilmiştir.  
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Şekil 2. Tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı 

Şekil 2’ de görüldüğü gibi üniversitelere bakıldığında toplamda 30 

üniversitede tezlerin yazılmış olduğu görülmektedir. Üniversitelere göre 

beceriyle ilgili yazılan tezlere bakıldığında en fazla tez Gazi Üniversitesinde 

yazılmıştır. Beceri konusunun işlendiği 5 yüksek lisans tezi, 5 tane de doktora 

tezi bulunmaktadır. Daha sonra 7 yüksek lisans tezi, 2 doktora teziyle Marmara 

Üniversitesi bulunmaktadır. Ardından Atatürk Üniversitesi 1 yüksek lisans 

tezi, 6 doktora teziyle en fazla tezin yazıldığı üniversite olmuştur. 

5.3. Çalışılan Alana Ait Bulgular  

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceriler alanında yapılan tezlerin 

yüksek lisans ve doktora alanında yapılan sayılarına ait bulgular yer 

almaktadır.  
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Şekil 3. Tezlerin yapıldıkları alana göre dağılımı 

Şekil 3’de görüldüğü gibi 2010-2018 yılları arasında yazılan sosyal 

bilgiler ve beceri ile ilgili tezlere bakıldığında en fazla 47 sayısıyla yüksek 

lisans alanın da tez yazıldığı görülmektedir. Bunun yanında 22 tane de doktora 

tezi yazılmıştır. Toplam olarak bakıldığında 2010-2018 yılları arasında 69 tane 

tez yazılmış olduğu görülmektedir.  

5.4. Etkisi İncelenen Alana Göre Bulgular 

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceriler alanında yazılan yüksek 

lisans ve doktora tezlerinin etkisinin incelendiği alana göre bulguları yer 

almaktadır. 

 

Şekil 4. Tezlerin etkisinin incelendiği alan göre dağılımı   

Şekil 4’ de görüldüğü gibi yüksek lisans ve doktora tezlerinin 

etkisinin incelendiği alan konusunda en fazla öğrenci başarısına etkinin 

incelendiği tezlerin yazılmış olduğunu görülmektedir.  Bunların 29’ u yüksek 

lisans 17’ si ise doktora tezi olmak üzere 46 tezde öğrenci başarısı işlenmiştir. 

Etkisinin incelendiği alanlardan ez az konu edilene bakıldığında bunu 

öğretmen görüşlerinin oluşturduğunu görülmektedir. Bu konuda 2 tane tez 

yazılmıştır, 2’ si de yüksek lisans tezidir. 

5.5. Yöntemine Göre Bulgular  

Aşağıdaki şekilde 2010-2018 yılları arasında yazılan yüksek lisans ve 

doktora tezlerinde kullanılan yönteme ait bulgular yer almaktadır.  
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Şekil 5. Tezde kullanılan yönteme göre dağılım 

Şekil 5’de görüldüğü gibi 2010-2018 yılları arasında yapılan sosyal 

bilgiler ve beceri alanındaki tezlerin kullandıkları yönteme bakıldığında en 

fazla nicel yöntemin (27) kullanıldığı görülmektedir. Daha sonra karma 

yöntem (23) en fazla kullanılmıştır. Bunların içerisinde nicel araştırma en fazla 

yüksek lisans tezlerinde (21) görülmüştür. En az kullanılan yöntem ise doktora 

tezlerinde kullanılarak nitel yöntem (5) olmuştur. 

5.6. Veri Toplama Aracına Göre Bulgular  

Aşağıdaki şekilde, sosyal bilgiler ve beceri konularının işlendiği 

yüksek lisans ve doktora tezlerinde kullanılan veri toplama aracına ait bulgular 

yer almaktadır.  

 

Şekil 6.  Tezlerin kullandıkları veri toplama araçlarına göre dağılımı 
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Şekil 6’da görüldüğü gibi 2010-2018 yılları arasında sosyal bilgiler 

ve beceri alanında yapılan tezler de kullanılan 9 veri toplama aracından en fazla 

test (30) ve ölçek (30) türünün kullanıldığı görülmüştür. En az kullanılan veri 

toplama aracı ise deney (2) olarak görülmektedir.  Nitel veri toplama tekniği 

olan görüşme 17 tezde kullanılmıştır. 

5.7. Örneklemine Göre Bulgular  

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceri konularında yapılan 

yüksek lisans ve doktora tezlerinde kullanılan örnekleme ait bulgular yer 

almaktadır.  

 

  Şekil 7. Tezlerin kullandıkları örnekleme göre dağılımı 

Şekil 7’de görüldüğü gibi tezlerde kullanılan örneklem türlerine 

bakıldığında en fazla örneklemi oluşturanlar ortaöğretim öğrencileri (26) 

ardından ilköğretim öğrencileri (19) olmuştur. En az kullanılan örneklemler ise 

ders kitapları (3) ve öğretim programları (3) olmuştur. 

5.8. Araştırmanın Sonucuna Göre Bulgular  

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceri konularıyla yazılan yüksek 

lisans ve doktora tezlerinin sonuçlarına ait bulgular yer almaktadır. 
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Şekil 8. Tezlerin sonuçlarına göre bulgular 

Şekil 8’de görüldüğü gibi etki alanlarına göre yapılan tezlerin 

sonuçlarına baktığımızda olumlu bir  sonuca ulaşılan olumsuz sonuçlardan 

daha fazla olduğu görülmektedir. Olumlu sonuca ulaşan tezler en fazla 

becerilerin öğrenci başarısına (36) etkisinin incelendiği tezler olmuştur. 

Olumlu bir sonuca varılamayan alanlar ise öğretmen görüşlerinin incelendiği 

tezler ve ders kitabının yeterliliğinin incelendiği tezler olmuştur.  Öğretim 

programı alanında yapılan tezlerde ise 1 tane olumsuz sonuca ulaşılmıştır.  

5.9. İşlenen Beceriye Göre Bulgular  

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceri konularıyla yazılan yüksek 

lisans ve doktora tezlerinin içerisinde yer alan becerilere ait bulgular yer 

almaktadır.  
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Şekil 9. Tezlerde işlenen beceriye göre bulgular 

Şekil 9’da görüldüğü gibi 2010-2018 yılları arasında yapılan sosyal 

bilgiler ve beceri alanındaki tezler incelendiğinde en fazla konu edinilen 

becerinin harita okuryazarlığı olduğu görülmektedir.  Harita okuryazarlığı 

tezlerde 14 defa kullanılmıştır. En az kullanılan beceriler ise 2 defa kullanılan 

araştırma ve karar verme becerileri olmuştur. 

5.10. Cinsiyete Göre Bulgular  

Aşağıdaki şekilde sosyal bilgiler ve beceri konularında yapılan 

tezlerin cinsiyetlerine ait bulgular yer almaktadır.  

 

Şekil 10. Tezleri yazanların cinsiyetlerine ait bulgular 

Şekil 10’da görüldüğü gibi tez yazımında cinsiyetlere göre bir dağılım 

inceleme yapıldığında 2010-2018 yılları arasında ki sosyal bilgiler ve beceri 

konularında kadın ve erkek araştırmacı sayılarının aralarında bir fark olduğu 

görülmektedir. 

6. Sonuç ve Tartışma 

Sosyal bilgiler ile ilgili yapılan tezlere bakıldığında toplamda 1379 

tane yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Bu tezler ilk olarak 1990 

yılından itibaren YÖK’ün sayfasında yer almıştır. YÖK Tez sayfası,  «sosyal 

bilgiler ve beceri» olarak sınırlandığında toplamda 112 teze ulaşılmaktadır.  Bu 

tezlerin 16 tanesi hazırlık aşamasında,14 tanesi izinsiz, 13 tanesi de 2010 

yılından öncesinde hazırlanan tezlerdir.  Çalışmada ülkemizde sosyal bilgiler 

ve beceri alanında 2010-2018 yılları arasında yapılan 69 yüksek lisans ve 

doktora tezi incelenmiştir. Bu tezlerin 47 si yüksek lisans 22 si doktora tezidir.  

Tezler incelenen maddeler üzerinde açıklandığında: 2010-2018 yılları 

arasındaki tezlerin en çok 2010-2011-2016-2018 yıllarında yapıldığı 

görülmüştür. En az tezin yazıldığı yıl ise 2012 yılıdır. Baysan (2018) yapmış 
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olduğu 2010-2017 yılları arasında yazılmış olan sosyal bilgiler tezlerine 

yönelik çalışmasında en fazla yüksek lisans tezinin 2014 yılında yapıldığı 

sonucuna ulaşmıştır.  

İncelenen tezlere bakıldığında en fazla tezin  Gazi Üniversitesi’nde 

yapıldığı tespit edilmiştir. Daha sonra Marmara Üniversitesi bulunmaktadır, 

ardından Atatürk Üniversitesi en fazla tezin yazıldığı üniversite olmuştur. 

Üniversitelerle ilgili sonuçlar bu alanda yapılan diğer çalışmalarla aynı 

sonuçları vermektedir (Baysan,2018. Haçan,2018. Tarman, Acun, Yüksel, 

2010. Öner, Öner,2017).  

Yapılan tezlerin alanlarına bakıldığında en fazla yüksek lisans tezi 

yapıldığı görülmüştür. Benzer sonuçlara Öner, Öner (2017) tarafından da 

ulaşılmıştır. Etkisi incelenen alana  göre yapılan tezlere bakıldığında, en fazla 

becerilerin öğrenci başarısına etkisinin incelendiği konuda tezler yazılmıştır. 

En az etkisinin incelendiği konu olarak da, öğretmen görüşleri üzerine yapılan 

tezler olduğu görülmektedir.  

Tezlerde kullanılan yöntemine göre bakıldığında en fazla nicel 

yöntemin kullanıldığı görülmüştür. Bunların içerisinde nicel araştırma en fazla 

yüksek lisans tezlerinde görülmüştür. En az kullanılan yöntem ise nitel yöntem 

olmuştur. Öner, Öner (2017) yaptıkları araştırma da en fazla nicel yöntemin 

kullanıldığı, Baysan (2018) Sosyal Bilgiler üzerine yapılan yüksek lisans 

tezlerini incelediği çalışmasında  2010-2017 yılları arası yapılan yüksek lisans 

tezlerinde en çok nitel araştırma yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. 

Veri toplama araçları açısından ele alındığında, en fazla kullanılan 

veri toplama araçlarının test ve ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En az 

kullanılan veri toplama aracı ise deney olarak görülmektedir. Benzer bir 

sonuçta Haçat (2018) ve Öner, Öner (2017) tarafından bulunmuştur. Baysan 

(2018) Sosyal Bilgiler üzerine yapılan yüksek lisans tezlerini incelediği 

çalışmasında 2010-2017 yılları arası veri toplama aracı olarak anketin 

kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerde kullanılan örneklem 

incelendiğinde en fazla ortaöğretim öğrencilerinin alındığı görülmüştür. En az 

kullanılan örneklemler ise ders kitapları ve öğretim programları olmuştur. 

Öner, Öner (2017) yaptığı çalışmada örneklem olarak en fazla öğrencilerin 

alındığı sonucuna ulaşmıştır. Baysan (2018) Sosyal Bilgiler üzerine yapılan 

yüksek lisans tezlerini incelediği çalışmasında 2010-2017 yılları arası 

örneklem grubu olarak Ortaöğretim ve Branş Öğretmenleri üzerinde çalışıldığı 

sonucuna ulaşmıştır. 

Bu araştırmada sonuçlarına göre ele alındığında, en fazla olumlu 

sonuca ulaşılan konunun becerilerin öğrenci başarısına etkisinin incelendiği 

tezler olduğu görülmüştür. Bu araştırmada, araştırmacı cinsiyetine göre 

yazılmalarına bakıldığında sonuçların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. 

Haçat (2018) yaptığı doktora tezlerinin incelenmesi çalışmasında, en fazla 
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erkek araştırmacıların çalışma yaptıkları sonucuna ulaşmıştır. Sosyal Bilgiler 

üzerine yapılan tezlerin incelendiği çalışmanın sonuçları yapılan diğer tezlerde 

cevap aranan çoğu sorunun farklı olması, araştırma yapılan yılların farklı 

olması, araştırılan konunun farklı olması gibi sebeplerle geri kalan alanlarda 

benzerlikler ortaya konulamamıştır.  

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

İlgili konularla yapılan araştırmalara dair bibliyografya çalışmaları yapılabilir,  

Benzer çalışmaların belirli tarih aralıklarında yapılması, alandaki gelişmelerin 

takip edilebilmesi açısından önem taşıyabilir, 

Beceriler konusunda en az işlenen başarı, karar verme, araştırma becerileri 

konusunda da çalışmalar yapılabilir. 
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1. Giriş 

Problem çözme becerisi son çeyrek yüzyılda eğitimde önemini arttırmış 

olup, günümüz öğretim programlarında da yer verilen önemli konular arasında 

yer almaktadır. Problem çözme becerisi insanlık tarihi boyunca var olan bir 

beceri olup matematik tarihi incelendiğinde, matematiğin günlük yaşamdaki 

problemleri çözmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde hayatın 

birçok alanında çeşitli problemlerle karşılaşan bireylerin bu problemlere 

çözüm üretmeleri gerekmektedir (Demirtaş ve Dönmez, 2008). 

Yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla problemlere çözüm üretebilen bireyler 

yetiştirmek eğitimin amaçları arasındadır. Bu amaçla, bireylerden sorunlara 

çözüm üretebilmeleri, analitik düşünmeleri ve eleştirel bir bakış açısıyla 

olayları ve durumları analiz edip problemlere çözüm yolu sunabilmeleri 

beklenmektedir.  

Literatürde çok farklı problem ve problem çözme tanımları yapılmış 

olduğu görülmektedir. Bunlardan Olkun ve Toluk (2004)’a göre, problem 

"bireyin önceki bilgilerini kullanarak çözebileceği, bireyde çözme arzusu 

uyandıran durumlar"dır. Tüysüz (2013)'e göre ise, "Bireyin bir karmaşıklık, 

huzursuzluk olduğunu hissedip de ne yapacağını anında kestiremediği 

durumlar"dır. Problem çözme ise, Bingham (1998) tarafından "Belirli bir 

hedefe varmak için karşılaşılan zorluklarla baş etme süreci" olarak ifade 

edilmiştir. Problem çözme "Bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerileri içeren 

karmaşık bir süreç" olarak da açıklanabilir (Tüysüz, 2013). Problem çözmenin 

gerçekleşebilmesi için ortada bir sorun yani problemin olması gerekir. Gagne 

(1985), öğrencilere öğretilmesi gereken en önemli becerinin problem çözme 

becerisi olduğunu açıklamıştır. Matematikte problem çözme öğrencilere 

sistematik düşünmeyi ve fikirlerini ortaya koymayı öğretir ve bu nedenle de 

matematik eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır (Akt. Çevik, 2005). 

Öğrenciler okul öncesinden yükseköğretime kadar matematik dersinde birçok 

konuda problem çözmeyle karşı karşıya kalmaktadır. İlgili literatür 

incelendiğinde, ülkemizde özellikle de ilkokul ve ortaokul matematik 

derslerinde problem çözmeyi konu alan birçok araştırma bulunduğu 

görülmüştür (Alan, 2017; Arseven, 2010; Aydemir ve Kubanç, 2014; Aydoğdu 

ve Ayaz, 2008; Korkmaz, 2018; Ayvaz-Can, 2018; Özsoy, 2005; Çilingir, 

2015; Durmaz, 2014; Fidan, 2008; Kayapınar, 2015; Kır, 2011; Serin, 2014; 

Serin ve Soylu ve Soylu, 2006; Şahin, 2016; Temur, 2018; Turhan ve Güven, 

mailto:musakahir@hotmail.com
mailto:dilekmemnun@gmail.com
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2014; Yazgan ve Bintaş, 2005 vb.). Bu araştırmalardan; Aydemir ve Kubanç 

(2014) tarafından yapılan çalışmada “ilkokul öğrencilerinin aritmetik sözel 

problemleri çözme sürecindeki üstbilişsel davranışlarının incelenmesi” 

amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, üstbilişsel becerilerini kullanan 

öğrencilerin verilen ve isteneni doğru ifade edebilme, problemi farklı 

stratejilerle çözebilme, önceki bilgilerini kullanarak problemleri çözebilme 

gibi davranışları gösterdikleri açıklanmıştır. Fidan (2008) tarafından, 

ilköğretim beşinci sınıfta problem kurma öğretiminin öğrencilerin problem 

çözme başarısı üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla bir çalışma yapılmış 

ve çalışma sonucunda bu öğretimin başarıyı arttırdığı ifade edilmiştir. Kır 

(2011) yaptığı çalışmada, hikâyelerle Matematik öğretiminin ikinci sınıf 

öğrencilerinin toplama çıkarma işlemlerine yönelik sözel problemleri çözme 

becerileri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda, yöntemin 

öğrenci başarısını arttırmada etkili olmadığı, hikayelerle öğretim yapılan 

gruptaki öğrencilerin problemin çözümüne yönelik daha iyi açıklamalar 

yaptıkları fakat problem çözme aşamasında zorlandıkları ifade edilmiştir. 

Özsoy (2005) tarafından yapılan araştırmada ise, ilköğretim beşinci sınıfta 

problem çözme becerisi ile matematik dersi başarısı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, araştırmaya katılan beşinci sınıf 

öğrencilerinin Matematik başarısı ile problem çözme becerisi arasında pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki görüldüğü açıklanmıştır.  

Problem çözme süreciyle ilgili farklı bilişsel modeller oluşturulmuştur 

(Artzt ve Thomas, 1992; Hohn ve Frey, 2002; Mayer, 1985; Polya, 1990 vb.). 

Bu bilişsel modellerin benzer özelliği problem çözme sürecini belirli aşamalara 

ayırmalarıdır (Moseley ve Brenner, 1997). Matematik eğitiminde en çok kabul 

edilen modellerden birisi de Polya (1990) tarafından geliştirilen basamaklı 

problem çözme sürecidir. Bu basamaklar dört tanedir. Bunlar "Problemi 

anlama", "Plan yapma", "Planı uygulama" ve "Değerlendirme" dir. "Problemi 

anlama" basamağında, bireyler problemi kendi sözcükleri, şekil, grafikleriyle 

anladığı şekilde yeniden ifade etmektedirler. "Plan yapma" basamağında, 

verilenlerin ve istenenlerin neler olduğu ve problemi çözmek için nasıl bir yol 

izleneceği, hangi stratejilerin kullanılacağı belirlenir. "Planı uygulama" 

basamağında ise seçilen yol, yöntem, stratejiler problemin çözümü için adım 

adım uygulanır. "Değerlendirme" basamağında sonucun doğruluğu kontrol 

edilir. Başka bir yol ve yöntemle problemin çözülüp çözülemeyeceği denenir. 

Problemin çözümünde hata yapılmışsa problem çözme basamaklarından 

hangisinde hata yapıldığı belirlenir ve süreç tekrar döngüye girer. Baykul’ 

(2005)’un ifade ettiğine göre Matematik problemlerinin çözümünde 

yararlanılabilecek problem çözme yöntemleri, "benzer problem çözümlerinden 

yararlanma", "örüntü arama"  "problemi basitleştirme”, "Sistematik liste 

yapma", "şekil çizme", "tahmin ve kontrol",  "geriye doğru çalışma", "tablo 

yapma", "muhakeme etme" ve olarak açıklanmıştır. Problem çözme 

stratejilerini ele alan birçok farklı çalışma (Çelebioğlu, 2009; Dönmez, 2002; 

Durmaz, 2014; Gümüş ve Şahiner, 2015; Kılıç, 2019; Kayapınar, 2015; Şahin, 

Akkurt, Dikkartın ve Gülbağcı, 2009; Özyiğit, 2011; Sulak, 2005; Yaşa, 2010; 

Yazgan, 2002 vb.) bulunmaktadır. Bu araştırmalardan Olkun ve diğerleri 

(2009) tarafından yapılan çalışmada, ilköğretim 3-4 ve 5. sınıf öğrencilerinin 
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rutin olmayan sözel toplama işlemi gerektiren problemi çözerken modelleme 

ve genelleme sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, rutin 

olmayan problem sorusunda öğrencilerin başarılarının oldukça düşük olduğu 

ve yapılan uygulama sonucunda yalnızca beşinci sınıflarda önemli ölçüde bir 

gelişme görülmüştür. Bu sonucu destekleyen Sulak (2005) tarafından yapılan 

çalışmada ise, ikinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerindeki 

başarısı ve bu stratejilerdeki başarının problem çözme başarısına etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, problem çözme strateji başarısı ile 

problem çözme başarısı arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunduğu, 

problem çözme stratejileri kullanmanın problem çözme başarısını artırdığı 

açıklanmıştır. Yazgan (2002) tarafından yapılan çalışmada, ilköğretim 

dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini ne 

düzeyde kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 

problem çözme strateji eğitimi almayan öğrencilerin stratejileri belli düzeyde 

kullandıkları, strateji eğitimi alan öğrencilerin başarısının önemli oranda arttığı 

açıklanmıştır. Matematik dersinde çok önemli olan problem çözme 

konularında uygulamalar yapılırken, öncelikle öğrencilerin yaşamlarında 

karşılaştığı türden problemlerle çalışmalar yapılması uygun olacaktır. Bu 

kapsamda yapılacak olan uygulamalar, öğrencilerin çözüm için dört işlem 

becerisi kullanmalarının yanında düşünme becerilerinin gelişmesini de 

desteklemelidir (Ekici ve Demir, 2018). Bu nedenle, problem çözme yalnızca 

matematik dersinde kullanılan bir yöntem değildir, bireyin hayatını 

kolaylaştıracak yaratıcılık, algoritmik ve analitik düşünme gibi üstbilişsel 

becerilerin gelişiminde de etkilidir (Yıldız, 2016;Akman, 2002; Baki, 2008).  

Matematik dersinde problem çözmeye ilişkin yapılan bazı çalışmalarda 

(Arsal, 2009; Taşpınar-Şener ve Bulut, 2015; Ulu, 2011; Uzun, 2010 vb.) ise, 

problem çözme aşamalarında öğrencilerin başarı ve becerileri incelenmiştir. 

Bunlardan Arsal (2009) yaptığı çalışmada, öğrencilerin Matematik 

problemlerini çözerken kullandıkları problem çözme yöntemlerini 

incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, dördüncü sınıf öğrencilerinin problem 

çözme stratejilerini beşinci sınıflardan daha iyi kullandıkları, cinsiyet 

değişkeninin problem çözme tekniklerini kullanmada bir etkisinin olmadığı 

açıklanmıştır. Buna ek olarak problem çözme başarısını, problemi doğru 

okuma ve anlama becerilerinin ciddi oranda arttırdığı da ifade edilmiştir. 

Taşpınar-Şener ve Bulut (2015), problemin çözümüne ulaşamayan 

öğrencilerin problem çözme basamaklarından hangi basamağında 

zorlandıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

problemleri çözmede zorluk yaşayan öğrencilerin sıradan problemlerde uygun 

yöntemlerin belirlenmesi ve belirlenen yöntemlerin uygulanması 

basamaklarında, rutin olmayan problemlerde ise problemi anlama 

basamağında zorlandıkları ifade edilmiştir. Ulu (2011), öğrencilerin rutin 

olmayan problemlerde yaptıkları hataları belirleyip, bu hataları eğitimlerle 

gidermek amaçlanmıştır. Çalışmada, ilk olarak öğrencilerin rutin olmayan 

problemleri çözerken yaptıkları hataların kaynakları belirlenmiştir. Ardından, 

öğrencilere problem çözme ve okuma stratejileri eğitimleri verilmiş ve bu 

eğitimlerin başarıya etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

öğrencilerin problemlerde en çok yaptıkları hataların okuduğunu 
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anlayamamaktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Problem çözme ve okuma 

stratejileri eğitimi alan öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla problem çözme 

başarılarının arttırdıkları açıklanmıştır. Uzun (2010)'un “ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi ile matematik problemlerini çözme 

başarısı arasındaki ilişki” adlı araştırmasının sonucunda, öğrencilerin problem 

çözme başarısı ile okuduğunu anlama becerisi arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Problem çözme aşamalarında özellikle de problemi anlama basamağında 

öğrencilerin okuma becerileri ön plana çıkmaktadır. Okuduğunu anlama 

kavramı; okuyucunun ön bilgileri ile metinden öğrendiklerini sentezleyerek 

yeni bir fikre varması olarak açıklanabilir (Akyol, 2006). Okuduğunu anlama 

konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmaların önemli bir 

kısmında (Tayşi, 2007; Sidekli, 2005; Yıldırım, Yıldız, Ateş ve Rasinski, 

2010) öğrencilerin okuduğunu anlama noktasında zorlandıkları görülmektedir. 

Araştırmacılar okuma anlama noktasındaki bu problemi çözebilmek için 

okuma anlama noktasında çeşitli stratejilerin kullanılmasının anlamayı 

etkilediğini açıklayan farklı araştırmalar yapmışlardır.(Avcı ve Yüksel, 2011; 

Balantekin, 2016; Coşkun, 2011; Çiftçi, 2007; Demirel ve Epçaçan, 2012; 

Kanmaz, 2012; Katrancı ve Kuşdemir, 2016; Kula, 2018; Sulak, 2014; Tosun, 

2018 vb.) da bulunmaktadır. Bu araştırmalara göre, öğrencilerin okuduğunu 

anlama becerilerini çeşitli stratejiler kullanılarak arttırıldığı görülmüştür.  

Bu araştırmalardan Ayçin (2009) tarafından yapılan “İsoteg tekniğinin 

beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısı ve okumaya yönelik 

tutumları üzerine etkisi Yibo örneği” isimli araştırmanın sonucunda, 

öğrencilerin bu yöntemi kullanarak okuduklarını daha iyi anladıkları, 

okumanın eğlenceli hale geldiği, metni anladıkları için de derslere daha çok 

katıldıkları özetle bu yöntemin öğrenci başarılarını arttırdığı açıklanmıştır. 

Güçlü (2019) tarafından sesli ve sessiz okuma yöntemlerinin ikinci sınıf 

öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, öğretmen tarafından uygulanan sesli okuma 

yönteminin, sınıfta sessiz okuma ve kütüphanede sessiz okuma yöntemlerine 

göre pozitif yönde anlamlı bir farklılık oluşturduğu ifade edilmiştir. Kuşdemir 

(2014) tarafından yapılan “Doğrudan öğretim modelinin ilkokul dördüncü 

sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi” adlı çalışmanın 

sonucunda, öğrencilerin okuduğunu anlama başarısı, tahmin etme, ana fikir 

bulma, özetleme becerileri ve okuma motivasyon düzeyleri arasında deney 

grubu lehine anlamlı farklılığın olduğu anlaşılmıştır. Semercioğlu (2018) 

tarafından yapılan “İşbirlikçi Stratejik Okuma (CSR) Modelinin okuduğunu 

anlama becerisine etkisi” isimli çalışmanın sonucunda, bu modelin 

bilgilendirici metin öğretiminde öğrencilerin okuduğunu anlama ve ana fikir 

belirleme becerilerini arttırmada etkili olduğu açıklanmıştır.  

Okuduğunu anlama kadar niçin, neden okuduğumuz ve okuduklarımızı 

değerlendirmemiz de önemlidir. Çünkü günümüzde gazetelerde, dergilerde, 

kitaplarda, araştırmalarda ve birçok yayında sayısız bilgi, düşünce ve kavram 

karşımıza çıkmaktadır. Birçok kavram düşüncenin olduğu bilgilerin üretildiği 

ve hızlı tüketildiği çağımızda bu kadar çok bilgi insan zihninde karmaşa ve 
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karışıklığa yol açmaktadır. Bunu önlemek için okumayı eleştirel bir yaklaşımla 

gerçekleştirmek gerekir (Gürses, 1996; Akt. Ünal, 2006). Eleştirel okuma, 

hayatın belirli bir bölümünde devam edip, belirli bölümünde biten bir beceri 

değildir.  Eleştirel okuma hayat boyu kullanılması gereken bir beceridir 

(Özdemir, 2008). Bir kitabı, yazıyı, romanı değişik açılardan görebilmek 

okuyucunun eser hakkında farklı düşünmesini sağlayacaktır. Ayrıca okurun 

ortaya koyduğu farklı bakış açıları, okur için daha objektif kararlar vermesi 

için temel oluşturacaktır. “Eleştirel okuryazarlık, anlam kurarken kesin doğru 

ve varsayımlardan uzak, eleştirel bir yaklaşımla aktif olmayı, yorumlamayı ve 

yeniden üretmeyi temel alır” (Tüzel, 2012). Eleştirel okuryazarlık, öğrencilerin 

tüm yazılı, görsel, elektronik medya metinlerini inceleyip kendi 

değerlendirmelerini, yorumlamalarını oluşturmalarını amaçlamaktadır. Bu 

beceri kazanıldığında öğrenciler okudukları metindeki bakış açılarını, yazarın 

görüşlerini,  metnin amacını sorgulayarak diğer bakış açılarını keşfetmeyi 

öğrenirler (Ministry of Education of Ontario, 2006). Eleştirel okuma, okunan 

kaynaklardaki bilgilerin devamlı eleştirilmesi ya da olumsuz tarafları bulmak 

anlamına gelmemektedir. Eleştirel okuma ile ifade edilen, okunan bilgiler 

hakkında kesin bir sonuca varmak yerine, farklı düşünce, açıklamaların da 

olabileceği kabul edilmelidir. (Kökdemir, 2003). 

Eleştirel okuryazarlık farklı ülkelerde eğitimin her kademesinde, eğitim ve 

öğretim ortamlarında kullanılan bir okuryazarlık biçimidir. Daha çok dil 

öğretimi dersleriyle alan yazına dahi olmuştur (McLaughlin ve DeVoogd, 

2004). Ülkemizde eleştirel okuma alanında yapılmış olan birçok araştırma 

(Bardakçı, 2010; Bayraktar, 2012; Belet, 2011; Çam, 2006; Gündüz, 2015; 

Güven ve Aktaş, 2013; Karabay, 2013 ve 2015; Karasakaloğlu ve Bulut, 2012; 

Orhan, 2007; Özdemir, 2005; Özmutlu, Gürler, Kaymak ve Demir, 2014; 

Tosun, 2014; Yalçıntaş, 2014 vb.) olduğu görülmektedir. Bu araştırmalardan 

Akar, Başaran ve Kara (2016) tarafından yapılan çalışmada, dördüncü sınıf 

öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri, çeşitli değişkenler açısından 

incelenmiş ve araştırmanın sonucunda öğrencilerin eleştirel okuma becerisinin 

orta düzeyde olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, araştırmaların sonuçlarına göre 

eleştirel okuma düzeyinin ders başarısı ve okunan kitap sayısı arttığında 

fazlalaştığı ifade edilmiştir. Duran (2013) Türkçe öğretim programlarında 

eleştirel okuma eğitimine ilişkin kazanımların incelediği çalışmanın 

sonucunda, programlardaki eleştirel okuma eğitimine yönelik kazanımları 

belirlemiştir. Programda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yeterli sayı 

ve nitelikte kazanımın olduğu ifade edilmiştir. Bu kazanımların metin 

inceleme yoluyla kazandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Karadedeli (2018) 

tarafından yapılan çalışmada, dördüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma ve 

problem çözme becerileri çeşitli değişkenlere göre incelenmiş ve eleştirel 

okuma düzeyi ile problem çözme arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 

Özensoy (2012) tarafından eleştirel okumaya göre hazırlanmış sosyal bilgiler 

dersine yönelik yedinci sınıf öğrencilerinin görüşlerinin aldığı araştırmanın 

sonucunda, Sosyal Bilgiler dersi için eleştirel okumanın önemli olduğu ve ders 

kitaplarının eleştirel okumaya göre yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca, eleştirel okumaya göre işlenen derste öğrencilerin daha 

başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ünal (2006) tarafından yapılan 
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araştırmada; ilköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerisi ile okuduğunu 

anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki incelenmiş ve çalışmanın 

sonucunda öğrencilerin okumaya ilişkin tutumları ile eleştirel okuma becerisi 

düzeyleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunduğu açıklanmıştır. 

Benzer şekilde, öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ile eleştirel okuma 

becerisi düzeyleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunduğu da ifade 

edilmiştir. Ayrıca, bu eğitimin öğrencilerin eleştirel okuma-düşünme 

becerilerini geliştirmede etkili olduğu, öğrencilerin akademik başarılarını ve 

okuduğunu anlama düzeylerini arttırdığı da tespit edilmiştir. 

 Ülkemizde yapılan 2011 ve 2015 yıllarında uygulanan TIMSS ve PISA 

sınavlarından elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin okuma ve 

okuduğunu anlama noktasında çok büyük sorunları olduğu anlaşılmaktadır. 

2011 yılı TIMSS sınavında dördüncü sınıflar düzeyinde 50 ülke arasında 

Türkiye 35. sırayı almıştır (Zopluoğlu, 2013). 2015 yılı TIMSS sonuçlarına 

göre de, dördüncü sınıflarda matematik alanda bilişsel düzeyde öğrenci puan 

ortalaması bakımından TIMSS sınavı ortalamalarının altında kalmıştır (Yücel 

ve Karadağ, 2016). Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında 

açıklanan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi-ABİDE 

raporuna göre de öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkçe yeterlilik alanında orta 

temel-alt seviyede ve çok az bir kısmı ileri seviyede bulunmaktadır. Yine bu 

raporda, öğrencilerin yüzde 42,3’ünün bir haftalık süre içinde kitap okumaya 

bir saatten az zaman ayırdıkları belirlenmiştir. Burada, ulusal ve uluslararası 

sınavlarda Türkiye'deki öğrencilerin başarısız olma nedenleri olarak okuma-

anlama becerisinin düşüklüğü ve kitap okumaya ayrılan zamanın azlığı dikkat 

çekmektedir. Tatar ve Soylu (2006:503-508)'a göre, kitap okuma davranışı 

alışkanlık haline gelmediğinden ülkemiz öğrencileri okuduğunu anlama 

konusunda zorluk yaşamaktadırlar. Bu da, öğrencilerin matematik dersinde 

problem çözmede başarısız ve akademik başarıda yetersiz olmalarının 

nedenleri arasındadır.  

İlgili literatür incelendiğinde, problem çözme ile okuduğunu anlama 

becerilerini, bu beceriler ile Matematik dersi başarısı arasındaki ilişkiyi 

açıklayan farklı araştırmalar (Akay-Aydın, 2004; Ateş, 2008; Boz, 2018; 

Çavuşoğlu, 2010; Erdem, 2016; Gökkurt, Örnek, Hayat ve Soylu, 2015; 

Göktaş, 2010; Özcan, 2016; Özdemir ve Sertsöz, 2006; Ulu, Tertemiz ve 

Peker, 2016; Uzun, 2010 vb.) bulunmaktadır. Bu araştırmalardan Gökkurt ve 

diğerleri (2015) tarafından yapılan araştırmada, öğrencilerin problemle 

karşılaştıklarında genellikle problemi doğru okuyup anlamakta güçlük 

çektikleri ve sayısal verilerle gelişigüzel işlem yaparak sonuca ulaşmaya 

çalıştıkları anlaşılmıştır. Hite (2009) tarafından yapılan araştırmada; beşinci 

sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri okuma-anlama eğitimi verilerek 

giderilmeye çalışılmış ve çalışmanın sonucunda, okuduğunu anlamada güçlük 

çeken öğrencilerin doğru cevap sayılarının arttığı ifade edilmiştir. Semizoğlu 

(2013) ise, beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma 

düzeyi ile problem kurma becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin okuduğunu anlama ve 

görsel okuma puanları ile problem kurma beceri puanları arasında orta 

düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu açıklamıştır.  
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Birçok öğrenme alanında önemli bir yer tutan okuduğunu anlama; bireyin 

eleştirel bir biçimde metnin yapısını çözümlemesini, metnin içeriğini 

anlamasını ve yorumlamasını kapsamaktadır (Şengül ve Yalçın, 2004;Sert, 

2010). Yapılan araştırmalar incelendiğinde de, ilkokul düzeyinde okuduğunu 

anlama becerisinin problem çözme becerisi üzerindeki etkisini araştıran sınırlı 

sayıda araştırma Uzun, 2010; Çavuşoğlu, 2010; Akay ve Aydın, 2004, Boz, 

2018; Karadedeli, 2018; Ulu, Tertemiz ve Peker, 2016 vb.) bulunduğu 

anlaşılmıştır. Bu nedenle, bu araştırmada ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin 

eleştirel okuma becerileri, okuma anlama becerileri ve problem çözme 

başarıları arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Böylelikle, bu 

araştırmanın ilkokul öğrencilerinin okuma-anlama becerileri ile matematiksel 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesi konusunda literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, araştırmada aşağıda yer alan 

araştırma problemlerine cevap aranmıştır: 

1. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve eleştirel 

okuma becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre okuduğunu 

anlama becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre eleştirel 

okuma becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri 

nasıldır? 

5. Eleştirel okuma ve okuma-anlama becerileri farklı düzeyde olan ilkokul 

öğrencilerinin problem çözme başarıları nasıldır? 

2. Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel 

okuma becerileri, okuma anlama becerileri ve problem çözme başarıları 

arasındaki ilişkilerin araştırılması amacıyla kullanılan veri toplama araçları, 

araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin detaylı bilgilere, verilerin toplanması 

aşamasında yapılanlar ile verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı karma desen 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma yöntem, araştırmacının aynı araştırma 

içinde nicel ve nitel yöntemleri bir arada kullanarak verilerin toplandığı, 

verilerin analiz edildiği ve bu analizlerin bulgularla bütünleştirilerek ileriye 

yönelik yordamalarda bulunulduğu araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 

351).  

Araştırmanın nicel boyutunda, nicel araştırma desenlerinden korelasyon 

türünde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Korelasyon türünde ilişkisel 

tarama modelleri iki veya daha fazla değişkenin arasında birlikte değişimin 

olup olmadığını ve/veya ne düzeyde olduğunu tespit etmeyi amaçlayan 

araştırma modelleridir (Karasar, 2005: 81). Tarama modelinde, araştırmanın 

konusu olan durum ya da olay, nesne ya da kişi, kendi koşullarıyla ve olduğu 

haliyle tanımlanmaya çalışılırken durumlar, nesneler veya kişiler üzerinde 

değişikliğe gidilmemektedir. Burada önemli olan nokta, durum veya olay 
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üzerinde en iyi şekilde gözlem yapıp betimlemektir. Bu yöntemin seçilmesinin 

nedeni, bu araştırmada öğrencilerin okuduğunu anlama ve eleştirel okuma 

becerileri ile problem çözme başarısı arasındaki ilişkilerin ve okuduğunu 

anlama becerisi, eleştirel okuma becerilerinin problem çözme başarısını ne 

düzeyde etkilediğinin araştırılmasıdır.  

Araştırmanın nitel boyutunda yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Bu teknikte, araştırmacı tarafından görüşme soruları önceden 

hazırlanır ancak görüşme anında araştırılan kişilere kısmi esneklik sağlanarak 

oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine olanak tanınır. Ekiz, (2009). Bu 

çalışmada da, öğrencilerin problem çözme sürecindeki yaşadıkları 

süreçlerinin detaylı bir biçimde yani derinlemesine analiz edilmesi 

amaçlandığından yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  

  

2.2. Çalışma Grubu  

Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi’nde bulunan ilkokullarda öğrenim gören üçüncü 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi’nde 

bulunan üç farklı özel ilkokulda öğrenim gören rasgele olarak belirlenmiş olan 

toplam 37 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin 22 (%59,5)'si kız ve 15 (%40,5)'i ise erkek öğrencidir. 

Öğrencilerin okuma anlama ve eleştirel okuma testlerinden aldıkları puanların 

ortalaması hesaplanmıştır. Daha sonra Problem Çözme Testi’nde yer alan 

sorular için yapılacak olan görüşmelere katılmak üzere araştırma kapsamına 

alınan 37 öğrenci arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden tabakalı 

amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak farklı başarı düzeylerinden (düşük-

orta-yüksek) üç öğrenci araştırma kapsamında gerçekleşecek olan problem 

çözme görüşmeleri için belirlenmiştir. Bu kapsamda, yüksek başarılı olan 5 

nolu, orta başarılı olan 23 nolu ve düşük başarılı olan 6 nolu öğrenciler 

araştırmanın bu kısmına dahil olmuşlardır. Detaylı bilgilere de verilerin analizi 

kısmında yer verilmiştir.  

 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada verileri, Eleştirel Okuma Becerisi Ölçeği, Okuduğunu Anlama 

ve Problem Çözme Testleri olmak üzere üç farklı ölçme aracından elde 

edilmiştir. Bu kapsamda, Eleştirel Okuma Becerisi Ölçeği ve Okuduğunu 

Anlama ölçekleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Şanlıurfa İli 

Karaköprü İlçesi’nde bulunan üç ilkokulda öğrenim görmekte olan 37 adet 

üçüncü sınıf öğrencisine okul yönetimlerinin ve matematik öğretmenlerinin 

bilgisi dahilinde iki ders saati süresince uygulanmıştır. Ardından, araştırmanın 

nitel kısmına dahil olan öğrencilerin problem çözme sürecinde yaşadıkları 

süreçlerinin detaylı bir biçimde yani derinlemesine analiz edilmesi 

amacıyla iki ölçek (Eleştirel okuma ve okuma-anlama) sonuçlarından 

(ölçeklerden alınan toplam/ortalama puanlardan) yararlanılarak belirlenen bu 

alanlardaki becerileri düşük-orta ve yüksek olan üç öğrenci ile görüşmeler 

yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğrencilerin problemleri sesli olarak okuyup, 
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çözmeleri sağlanmış, uygulamayla eş zamanlı olarak bireyin performansı da 

video kamera ve çalışma kağıdı kullanılarak kaydedilip, değerlendirmeye 

alınmıştır. Ayrıca, araştırmacılardan biri tarafından görüşmeler esnasında 

notlar alınmış ve bunlar da değerlendirmede kullanılmıştır. Bu öğrencilerden 

her biri ile yapılan görüşmeler yaklaşık 50 dakika sürmüştür.  

Eleştirel Okuma Becerisi Ölçeği Küçükoğlu (2008) tarafından geliştirilmiş 

olan bir ölçektir. İlk haliyle 33 maddeden oluşan ölçek, yapılan geçerlik ve 

güvenilirlik çalışmaları sonucunda 25 maddelik halini almıştır. Her maddede 

beşli likert türünde hazırlanmış olan "5-Kesinlikle katılıyorum", "4–

Katılıyorum", "3-Fikrim yok", "2–Katılmıyorum" ve "1–Kesinlikle 

katılmıyorum" olarak belirlenmiştir. Ölçek için üniversite öğrencileri ile 

yapılan uygulamalar sonucunda ulaşılan Cronbach alfa değeri 0.85 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin ilkokul düzeyine uygunluğu için toplam beş uzmanın 

fikri alınmıştır. Uygulama sonrasında yapılan analizler neticesinde, testin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek toplam puan 125 (25x5) puandır. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci 

ve üçüncü sınıf kitaplarından alınan iki farklı okuma metninde (Papatya ile 

Gelincik-Tavşan ve Ailesi) okuduğunu anlamaya yönelik soruların hedeflenen 

kazanımları şu şekildedir: “Görsel okuma yapar”, “Okuduklarında ne, nerede, 

ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar”,  

"Okuduklarından çıkarımlar yapar.”, “Okuduğu metnin içeriği hakkındaki 

düşüncelerini belirtir”, “olayları oluş sırasına göre dizer”, “Metnin ana fikrini 

tahmin eder” ve “Metinden yola çıkarak metnin başlığını tahmin eder” 

şeklinde ifade edilebilir. Bu kazanımlara yönelik sorular sorularak öğrencilerin 

bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki 

okuduklarını anlama becerileri ölçülmüştür. Toplam 22 sorudan oluşan testin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı; 0.79 olarak hesaplanmış, hazırlanan 

metinler toplam beş sınıf öğretmeninin görüşünün alınmasının ardından 

araştırmaya katılan öğrencilere uygulanmıştır. Bu testte hazırlanan iki metin 

için bilişsel alan basamaklarına göre sorular oluşturulmuştur. Soruların bilişsel 

alan basamaklarına göre dağılımı (Bilgi düzeyi: 1.2.3.4.5.6.7.15.16.17.18; 

Kavrama düzeyi: 8.9.13.14.19.11.12; Uygulama düzeyine yönelik soru 

sorulmamıştır. Analiz düzeyinde 10; Sentez basamağına yönelik soru 

sorulmamıştır. Değerlendirme düzeyinde 20.21.22’nolu sorular hazırlanmıştır. 

Bu metinler için hazırlanan soruların bilişsel alan basamaklarına göre 

sınıflandırılması yukarıdaki gibidir. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu 6 adet problem ve her bir 

problem için dörder soru olmak üzere hazırlanan problemlere ilişkin 24 adet 

sorudan oluşan Problem Çözme Testi için ise, problemlerin hazırlanmasının 

ardından düzeye uygunluk açısından beş ilkokul öğretmeninin görüşü 

alınmıştır. Problem Çözme Testi hazırlanırken, Polya (1990)’nın “Problemi 

anlama”, “Plan/strateji geliştirme”, “Planı uygulama” ve “Kontrol ve 

değerlendirme” aşamalarından yararlanılmıştır. Problemlerin ait oldukları 

öğrenme alanı ve kazanımlara da aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Problem çözme testinde yer alan problemlerin kazanımları 

Soru Öğrenme Alanı Kazanımlar 

1 Sayılar Doğal sayılarla toplama, çıkarma işlemi 

gerektiren problemleri çözer. 

2 Sayılar Doğal sayılarla toplama, çıkarma işlemi 

gerektiren problemleri çözer. 

3 Sayılar Bir çokluğun belirtilen kesir kadarını 

bulur. 

4 Ölçme Kilogram ve gramla ilgili problemleri 

çözer, paralarımızla ilgili problemleri çözer. 

5 Sayılar Biri çarpma işlemi olmak üzere iki 

işlem gerektiren problemleri çözer. 

6 Sayılar Biri bölme işlemi olacak şekilde iki 

işlem gerektiren problemleri çözer. 

Bu çalışma kapsamında Urfa ili Karaköprü ilçesinde bulunan üç özel 

okulda öğrenim görmekte olan 37 öğrenciye uygulanmış olan bu ölçme aracına 

ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır.  

Araştırmacılar tarafından 6 problem ve 24 alt aşamadan oluşan açık uçlu 

problem çözme soruları oluşturulmuştur. Bu problemlerden herbiri için 

sırasıyla problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve 

kontrol/değerlendirme aşamalarını içerecek şekilde dörder alt aşama 

belirlenmiştir. Açık uçlu problem çözme soruları puanlanırken soru tipinde yer 

alan maddelerin puanlandırılmasında, araştırmacılardan biri tarafından 

geliştirilen aşamalı puanlama ölçeği kullanılmıştır. Her bir alt aşama için 4.16 

puan baz alınmış olup, tüm soruların alt aşamalarına doğru yanıt veren bir 

öğrenci için toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Aşamalı 

puanlama ölçeğinde her bir aşama için öğrencilere 0-4.16 değer aralığında 

puanlar verilmiştir. 

 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu araştırmanın verileri, bilgisayar ortamında SPSS 22.0 paket programı 

ve Excel aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında ilk olarak, araştırmaya katılan üçüncü sınıf 

öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri Ölçeği'nden ve Okuma-Anlama 

sorularından aldıkları puanlar için ortalama puanlar (sırasıyla 96.05 ve 76.50) 

belirlenmiştir. Bu ortalama puanlardan hareketle, bu test ve ölçekten 

ortalamalar civarında puan alan öğrenciler arasından 23’nolu öğrencinin 

(sırasıyla 95 ve 76.50 puan alarak) orta başarılı grupta, yine bu test ve ölçekten 

ortalamaların üzerinde puan alan öğrenciler arasından 5’nolu öğrencinin 

(sırasıyla 117 ve 97.50 puan alarak) yüksek başarılı grupta araştırma 

kapsamında gerçekleştirilecek olan görüşmelere katılması kararlaştırılmıştır. 

Yine, ortalamaların altında puan alan öğrenciler arasından 6’nolu öğrencinin 

(sırasıyla 40 ve 57 puan alarak) düşük başarılı grupta görüşmelere katılması 

araştırmacılar tarafından uygun bulunmuştur. Ardından, araştırmada yer alan 

Eleştirel Okuma Becerileri Ölçeği ile Okuma-Anlama Becerileri Testi'nden 
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alınan puanlar Pearson Korelasyon analizi yapılmış ve bu kapsamda 

korelasyon değeri hesaplanmıştır. Korelasyon analizinin değerlendirilme 

aşamasında, bu korelasyon katsayısı için 0.00-0.30 aralığı düşük, 0.31-0.70 

aralığı orta ve 0.71-1.00 aralığı ise yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olarak 

değerlendirilmiş ve açıklanmıştır (Büyüköztürk, 2010). Öğrencilerin cinsiyete 

göre okuduğunu anlama becerileri ya da eleştirel okuma becerileri arasında 

farklılıklar olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi 

uygulanmıştır. Yapılan analizlerde de, anlamlılık düzeyleri .01 ve .05 olarak 

alınmıştır.  

Araştırmanın betimsel analizinde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin 

görüşlerini etkili bir şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer 

verilmiştir. Bu tür çalışmalarda amaç, elde edilen sonuçları düzenlenmiş ve 

yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla toplanan veriler, 

önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Bunun ardından yapılan bu 

betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve 

sonuçlara varılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 224). Öğrencilerin problem 

çözme sürecindeki davranışlarını ve problem çözme sürecini ortaya çıkarmak 

için video kamerayla kayıt altına alınan ve çalışma kağıdı da kullanılarak elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle derinlemesine analiz edilmiştir. Bu 

araştırmada çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliğini artırmak için öğrencilerle 

uzun süreli ve derin odaklı görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerde her bir 

durum ve davranış ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  
 

3. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın “İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve 

eleştirel okuma becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?" biçimindeki 

birinci alt problemi için yapılan korelasyon analizi sonucunda elde edilen 

bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerileri arasındaki ilişki 

 n Pearson Korelasyonu p 

Okuduğunu Anlama 
37 0.203 .00 

Eleştirel Okuma 

     * p<05 

 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere, araştırmaya katılan öğrencilerin 

Okuduğunu Anlama ile Eleştirel Okuma Becerisi puanları arasında düşük 

düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.203, p>.01) 

Araştırmanın ikinci alt problemi “İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin 

cinsiyet değişkenine göre okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?" biçimindedir. Bu problem kapsamında yapılan bağımsız 

örneklem t-testi sonucunda elde edilen bulgular ise aşağıdaki Tablo 3'te 

açıklanmıştır. 
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Tablo 3: Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyete göre 

farklılaşmasına ilişkin t-testi sonucu 

Okuduğunu Anlama Becerisi n x  t p 

Kız öğrenciler 

Erkek öğrenciler 

22 

15 

80.45 

70.70 

2.04 .04 

   * p<.05 

 

Yapılan incelemelerde, üçüncü sınıf kız öğrencilerinin okuduğunu anlama 

puanları ile erkek öğrencilerin bu okuduğunu anlama puanları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunduğu (t=2.04; p<.05) anlaşılmıştır. Ayrıca, kız öğrencilerin 

okuduğunu anlama sorularına verdikleri cevapların ortalamasının erkek 

öğrencilerden yaklaşık 10 puan fazla olduğu görülmüştür. Bu farklılık da, 

kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık biçiminde ortaya çıkmıştır.  

Araştırmanın üçüncü alt problemi “İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin 

cinsiyet değişkenine göre eleştirel okuma becerileri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?" biçimindedir. Bu problem kapsamında yapılan bağımsız 

örneklem t-testi sonucunda elde edilen bulgular ise aşağıdaki Tablo 4'te 

açıklanmıştır. 

 

Tablo 4: Öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin cinsiyete göre 

farklılaşmasına ilişkin t-testi sonucu 

Eleştirel Okuma Becerisi n x  t p 

Kız öğrenciler 

Erkek öğrenciler 

22 

15 

100.04 

90.20 
1.86 .70 

            * p<..05 

 

Yapılan incelemelerde, araştırmaya katılan üçüncü sınıf kız öğrencilerinin 

eleştirel okuma beceri puanları ile erkek öğrencilerin bu eleştirel okuma beceri 

puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı (t=1.86; p>.05) 

anlaşılmıştır. Ancak kız öğrencilerin okuduğunu anlama sorularına verdikleri 

cevapların ortalaması erkek öğrencilerden yaklaşık 9 puan fazla olduğu 

görülmüştür. Buradan, kız öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin erkek 

öğrencilere kıyasla daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmanın “İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri 

nasıldır?" biçimindeki dördüncü alt problemine cevap aranırken, öğrencilerin 

okuduğunu anlama sorularına verdikleri cevapların bilişsel alan basamaklarına 

göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 5: Öğrencilerin bilişsel alan basamaklarına göre sorulara verdikleri 

cevaplara ilişkin betimsel analiz sonuçları 

 

Tablo 5 incelendiğinde, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin araştırma 

kapsamında yer alan ve bilişsel alan basamaklarından bilgi ve kavrama alt 

boyutlarına ait 18 sorunun çoğuna doğru cevap verdikleri anlaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin bilişsel boyutta yer alan bilgi alt 

boyutundaki ikinci, dördüncü ve beşinci sorulara verdikleri doğru cevapların 

(sırasıyla %40,5, %27 ve %56,8) az oluşu dikkat çekicidir. Bu kapsamda, bilgi 

alt boyutunda yer alan ikinci soruya 17 (%45,9) öğrencinin hatalı cevap verdiği 

görülmüştür. İkinci soruya eksik cevap veren öğrenci sayısının 5 olduğu 

görülmüş, araştırmaya katılan öğrencilerin %13,5’ini oluşturmuştur. Bu 

kısımda öğrencilere yöneltilen "Tavşan ailesi ile nasıl yaşıyormuş?" sorusuna 

öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, hatalı cevap veren öğrencilerin 

“bazen üzgün bazen mutlu”, “üzgün”, “iş yaparak”, “mutlu bir şekilde 

yaşıyorlarmış”, “çok çalışarak” gibi metinde geçmeyen cevaplar verdikleri 

görülmüştür. Bu durum, bu öğrencilerin metindeki bilgi basamağına ait soruyu 

tam olarak anlayıp yorumlayamadıklarına işaret etmektedir. Bu soruya verilen 

Bilişsel Alan 

Basamakları 

 

Soru 

Doğru cevap Eksik cevap Hatalı/Cevapsız 

n % n % n % 

Bilgi 

1 37 100.0     

2 15   40.5   5 13.5 17 45.9 

3 36   97.3     1   2.7 

4 11   29.7 23 62.2   3   8.1 

5 10   27.0   27 73.0 

6 35   94.6     2   5.4 

7 37 100.0     

15 31   83.8     6 16.2 

16 30   81.1     7 18.9 

17 21   56.8   9 24.3   7 18.9 

18 26   70.3   7 18.9   4 10.8 

Kavrama 

8 37 100.0     

9 31   83.8     6 16.2 

13 35   94.6   1 2.7   1 2.7 

14 17   45.9   9 24.3 11 29.7 

19 22   59.5   5 13.5 10 27.0 

11 36   97.3     1   2.7 

12 33   89.2   1 2.7   3   8.1 

Uygulama - - - - - - - 

Analiz 10 9   24.3 21 56.8   7 18.9 

Sentez - - - - - -  

Değerlendirme 

20 23   62.2   3 8.1 11 29.7 

21 19   51.4     18 48.6 

22 31   83.8   2 5.4   4 10.8 
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doğru öğrenci cevapları incelendiğinde ise, “Anne temizlik ve yemek yaparak, 

baba ise işe gider eve yiyecek getirirmiş, çocuklarda sık sık kavga ederlermiş”, 

“Baba eve yemek getirirmiş, anne temizlik ve yemek yaparmış” şeklinde 

açıklamalar yaptıkları görülmüştür. Bu durum da, öğrencilerin metinde verilen 

bilgiyi tam olarak anladıklarına işaret etmektedir.  

Bu araştırma kapsamında yer alan metindeki "Tonton ormanda niçin 

korkmuş?" dördüncü soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, bu soruya 3 

(%8,1) öğrencinin hatalı cevap verirken 23 (%62,2) öğrencinin bu soruya eksik 

cevap verdiği görülmüştür. Bu soruya doğru cevap veren 11 (%29,7) 

öğrenciden oluşturduğu yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 

bu cevapları incelendiğinde, hatalı cevap veren öğrencilerin “kuş sesi 

duyuyormuş”, “bişeyden” ifadelerini kullandıkları, öğrencilerin %62,2’sinin 

“kurt sesi geldiği için”, “gece ıssız olduğu için” biçiminde yalnızca bir neden 

yazdığı, öğrencilerin %29.70’sinin ise doğru cevap vererek“karanlık ve kurt 

sesleri geldiği için korkmuş” dediği görülmektedir. Bu aşamada, öğrencilerin 

bilgi alt boyutunda yer alan “Anne baba tavşan neden şaşırmış? Biçimindeki 

beşinci soruya 27 (%73,0) öğrencinin hatalı cevap verdiği görülmüştür. Bu 

öğrenciler metni yorumlamadan direk metindeki "Tonton'u kapıda görünce 

şaşırdılar”, “orman”, “Tonton’u görünce şaşırdılar”, “Tonton ağladığı için” 

biçimindeki cümleleri yazan öğrencilerdir. Bu soruya doğru cevap veren 10 

(%27,0) öğrencinin cevapları incelendiğinde ise; “Tonton evden kaçtığı için”, 

Tonton'u gece kapının önünde gördükleri için” gibi cevaplar verdikleri 

görülmektedir. Diğer bilgi ve kavrama sorularına ise, araştırmaya katılan 

ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yarısından çoğunun doğru cevap verdiği 

tabloda görülmektedir. 

Bilişsel alan basamaklarından analiz alt boyutuna ilişkin "Metinden nasıl 

bir ders çıkarırsınız?" biçimindeki onuncu soruya öğrencilerin 7 (%18,9)'sinin 

hatalı cevap verdikleri belirlenmiştir. Bu soruya hatalı cevap veren 

öğrencilerin cevapları incelendiğinde, “Anlatarak değerlendirerek bir ders 

çıkarırım”, Hiçbir ders çıkarmazdım”, “Cezalı kötü ders” gibi cevaplar 

verdikleri görülmektedir. Bu durum da, öğrencilerin metinde anlatılan konuyu 

iyi analiz edemediklerini düşündürmektedir. Bu soruyu eksik cevaplayan 21 

(%56,8) öğrencinin cevapları incelendiğinde “Ailemizi bırakmamalıyız”, 

“Kardeşimle kavga etmezdim” gibi cevaplar verdikleri görülmektedir. Bu 

soruya doğru cevap veren 9 (%24,3) öğrencinin cevapları incelendiğinde, 

“Evden kaçmaz, kardeşimle iyi vakit geçirmeye çalışırım”, “Bazen her şey 

kötü olsa bile iyi yanı vardır”, “Her zaman kendimizi haklı görmemeliyiz” gibi 

cevaplar verdikleri de anlaşılmıştır. Bu durum da, bu soruya doğru cevap veren 

öğrencilerin metindeki ifadeleri iyi bir biçimde analiz ettiklerine ve 

çıkarımlarda bulunabildiklerine işaret etmektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin bilişsel alan basamaklarından 

değerlendirme alt boyutuna ilişkin 20, 21 ve 22. sorulardan arasında en düşük 

oranda doğru yapıldığı tespit edilen "Çiçeklerin polenlerini diğer çiçeklere 

ulaştırabilmesi için bir çözüm yolu seçseydiniz bu çözümünüz ne olurdu?" 

biçimindeki 21. soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar incelenmiş ve 18 

(%48,6) öğrencinin bu soruya hatalı cevap verdikleri anlaşılmıştır. Bu cevaplar 
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incelendiğinde, öğrencilerin “Gelincik”, “Herkes görevini güzelce 

yapmalıdır” gibi ifadeler kullandıkları anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin 

çoğunun bu soruyu boş bıraktığı görülmüştür. Bu durum da, araştırmaya 

katılan öğrencilerin değerlendirme içeren bu soruyu anlamadığını 

düşündürmektedir. Bu soruya doğru cevap veren 19 (%52,4) öğrencilerin 

cevapları incelendiğinde, “Çiçeklerin olduğu alana tabela dikerdim ve bu 

alana basılmaz yazardım”, “Arıları korurdum”, “Elimle polen alıp 

yağdırırdım”, “Arıların DNA'sını alıp yeni arılar yapardım”, “Doğayı 

korumak benim ilk çözümüm olurdu”, “Robot arılar yapardım ve gerçek 

arılarla aynı özellikleri verirdim”, “Bir makineyle hepsine polen 

gönderirdim” gibi cevaplar verildiği görülmektedir. Doğru cevap veren bu 

öğrencilerin cevaplarının yaratıcı ve orijinal cevaplar olduğu gözlemlenmiştir. 

Yine bilişsel alan basamaklarından değerlendirme alt boyutuna ilişkin  

"Çiçekler polenlerini diğer çiçeklere ulaştırmasaydı neler olurdu sorusuna 

verilecek en önemli cevap sizce nedir? Neden bu cevap sizin için önemlidir?" 

biçimindeki 20. soruya öğrencilerin verdiği cevaplar incelenmiştir. Yapılan 

incelemelerde, bu soruya hatalı cevap veren veya boş bırakan 13 öğrenci 

olduğu görülmektedir. Bu öğrenciler çalışma grubundaki öğrencilerin %31'ini 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde; 

“arıların taşıması, arılar önemli”, “birbirlerine karışır”, “çiçekler polenler” 

gibi cevaplar verdikleri ve bu cevapların değerlendirme boyutunda olmayan 

hatalı cevaplar olduğu anlaşılmıştır. Bu soruya doğru cevap veren 27 (%64,3) 

öğrenci bulunduğu ve bu öğrencilerin “Biz ölebilirdik çünkü hastalanırdık”, 

“Arılar bal yapamazdı çünkü kendi düşüncem” “Her yer güzel kokmazdı 

çünkü çiçekler olmazdı” Ayılar bal yiyemezdi çünkü bal polenlerle olur” gibi 

cevaplar verdikleri görülmüştür. Bu durum da, bu soruya doğru cevap veren 

öğrencilerin çoğunluğunun değerlendirme basamağına yönelik 

yeterliliklerinin olduğuna işaret etmektedir ve bu öğrencilerin derslerinde de 

başarılı oldukları yapılan incelemeler sonucunda açıklanabilir. 

Araştırmanın “Eleştirel okuma ve okuma-anlama becerileri farklı düzeyde 

olan ilkokul öğrencilerinin problem çözme başarıları nasıldır?" biçimindeki 

beşinci alt problemine cevap aranırken, eleştirel okuma ve okuduğunu anlama 

becerileri farklı düzeyde olan (düşük-orta-yüksek) öğrencilerin kendilerine 

yöneltilen problemlere ve bunlara ilişkin sorulara verdikleri cevaplar 

incelenmiştir. Verilerin analizi kısmında açıklandığı gibi, araştırmanın bu 

kısmına katılmak üzere yapılan betimsel analizler sonucunda belirlenen 

yüksek başarılı olan 5 nolu, orta başarılı olan 23 nolu ve düşük başarılı olan 6 

nolu öğrencilerin problemlere verdikleri cevaplardan elde edilen sonuçlar 

Tablo 6'da gösterilmiştir.. 

Tablo 6: Farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin problem çözme başarısına 

ilişkin analiz sonuçları 

 

 

 

 

Öğrenci no Başarı düzeyi Ortalama Puan 

5 Yüksek 95.68 

23 Orta 74.88 

6 Düşük 49.92 
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Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan farklı düzeylerdeki bu üç 

öğrenciden 5 nolu öğrencinin 95.68 puan aldığı ve bu öğrencinin üst gruptan 

seçilen öğrenci olduğu, 23 nolu öğrencinin ise 74.88 puan aldığı ve bu 

öğrencinin de orta grupta yer alan öğrenci olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 

araştırmanın bu kısmında yer alan düşük başarı grubunda bulunan 6 nolu 

öğrenci ise 49.92 puan almıştır. Bu durum da; eleştirel okuma, okuma-anlama 

becerileri ile problem çözme başarısı arasındaki ilişkilere işaret etmektedir. 

Problem çözme başarısının alt boyutlarına ilişkin veriler, araştırmanın bu 

kısmında yer almak üzere seçilen öğrencilerin kendilerine yöneltilen 6 problem 

içerindeki 24 alt aşamaya verdikleri cevaplar Polya'nın problem çözme 

basamaklarına göre değerlendirilmiştir.  

Öğrencilerin bu kısımda yer alan sorulara verdikleri cevaplardan hareketle, 

problem çözme basamaklarından ilki olan problemi anlama basamağına 

yönelik sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

 

Tablo 7: Öğrencilerin Polya’nın problem çözme basamaklarından problemi 

anlama basamağına yönelik sonuçları 

Problemi Anlama  
5 Nolu 

Öğrenci 

23 Nolu 

Öğrenci 

6 Nolu 

Öğrenci 

Davranışlar f % f % f % 

Problemin tam olarak anlaşılması 6 100.0 5 83.4 3 50.2 

Problemin bir parçasının anlaşılması   1 16.6 1 16.6 

Problemin anlaşılmaması     1 16.6 

Anlama için çaba gösterilmemesi     1 16.6 

 

Tablo 7'de görüldüğü üzere, 5 nolu eleştirel okuma ve okuma-anlama 

becerileri yüksek olan öğrenci problemi anlama basamağına yönelik olarak 

başarılı sonuçlar elde etmiştir. Eleştirel okuma ve okuma-anlama becerileri 

orta düzeyde olan 23 nolu öğrenci de bir problem haricinde çoğunlukla 

problemi anlama konusunda başarılı olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 

düşük gruptan olan 6 nolu öğrencinin kendisine yöneltilen 6 problemden üçünü 

tam anlamı ile anladığı görülmüştür. Diğer 3 problemde ise bu öğrencinin 

problemi anlama konusunda bazı zorlukları olduğu anlaşılmıştır.  

Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplardan hareketle, problem çözme 

basamaklarından ikincisi olan plan yapma basamağına yönelik sonuçları 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 8: Öğrencilerin Polya’nın problem çözme basamaklarından plan 

yapma basamağına yönelik sonuçları 

Plan Yapma  
5 Nolu 

Öğrenci 

23 Nolu 

Öğrenci 

6 Nolu 

Öğrenci 

Davranışlar f % f % f % 

Uygun çözüme ulaştıracak strateji seç. 6 100.0 5 83.4 3 50.0 

Stratejinin bir parçasının seçimi   1 16.6   

Uygun olmayan strateji seçimi     3 50.0 

Herhangi bir strateji seçilmemesi       

 

Tablo 8'de görüldüğü üzere, 5 nolu eleştirel okuma ve okuma-anlama 

becerileri yüksek olan öğrenci plan yapma basamağına yönelik olarak başarılı 

sonuçlar elde etmiştir. Eleştirel okuma ve okuma-anlama becerileri orta 

düzeyde olan 23 nolu öğrencinin de yine çoğunlukla plan yapma konusunda 

başarılı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşme esnasında çekilen video kaydı 

incelendiğinde, bu öğrencinin problemlerden birinde plan yapma konusundaki 

yetersizliğinin ardından plan yapma konusunda başarılı olamadığı 

anlaşılmıştır. Bununla birlikte, düşük gruptan olan 6 nolu öğrencinin kendisine 

yöneltilen problemlerden üçünde uygun çözüme ulaştıracak stratejiyi 

seçebildiği fakat üçünde çözüm için uygun olmayan stratejiler belirlediği 

anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplardaki problem çözme 

basamaklarından üçüncüsü olan planı uygulama basamağına yönelik sonuçları 

da aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

 

Tablo 9: Öğrencilerin Polya’nın problem çözme basamaklarından planı 

uygulama basamağına yönelik sonuçları 

Planı Uygulama  
5 Nolu 

Öğrenci 

23 Nolu 

Öğrenci 

6 Nolu 

Öğrenci 

Davranışlar f % f % f % 

Uygun ve doğru çözüme ulaşılması 6 100.0 5 83.4 3 50.0 

Bir kısmı doğru olan çözüm yapılması   1 16.6   

Uygun/doğru olmayan bir çözümün 

yapılması 

   
 

3 50.0 

Herhangi bir çözümün yapılamaması       

 

Tablo 9'da görüldüğü üzere, 5 nolu eleştirel okuma ve okuma-anlama 

becerileri yüksek olan öğrenci planı uygulama basamağına yönelik olarak 

başarılı sonuçlar elde etmiştir. Eleştirel okuma ve okuma-anlama becerileri 

orta düzeyde olan 23 nolu öğrencinin de yine çoğunlukla planı uygulama 

konusunda başarılı olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, bu öğrencinin bir 

problemde rasgele işlem yapması nedeni ile çözümü yapamadığı da 

görüşmeler esnasında alınan video kayıtlarından anlaşılmıştır. Düşük gruptan 
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olan 6 nolu öğrencinin kendisine yöneltilen problemlerden üçünde çözüme 

ulaşabildiği fakat üçünde uygun ve doğru olmayan bir çözümün yapıldığı 

anlaşılmıştır. Açık uçlu problem çözme soruları ve klinik görüşme esnasında 

çekilen video kaydı incelendiğinde, bu öğrencinin ritmik sayma, onluk bozarak 

çıkarma, tablo okuma ve yorumlama, çarpma ve bölme işlemleri gibi temel 

işlem becerilerinin yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplardaki 

problem çözme basamaklarından sonuncusu olan değerlendirme basamağına 

yönelik sonuçları da aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

 

Tablo 10: Öğrencilerin Polya’nın problem çözme basamaklarından 

değerlendirme basamağına yönelik sonuçları 

Değerlendirme 
5 Nolu 

Öğrenci 

23 Nolu 

Öğrenci 

6 Nolu 

Öğrenci 

Davranışlar f % f % f % 

Mantıksal olarak sağlamanın yapılması 5 83.4 3 50.0 2 33.3 

Sonuçların kısmen doğrulanması 1 16.6     

Sonucun nasıl doğrulanacağının bilinmemesi     2 33.3 

Sonucun doğrulanması için çaba göstermeme   3 50.0 2 33.4 

 

Tablo 10'da görüldüğü üzere, 5 nolu eleştirel okuma ve okuma-anlama 

becerileri yüksek olan öğrenci değerlendirme basamağına yönelik olarak 

başarılı sonuçlar elde etmiştir. Yapılan görüşmelerde, bu öğrencinin 

değerlendirme basamağında işlem doğruluğunu kontrol etmek istemediği 

çünkü kendine güvendiği görülmüştür. Eleştirel okuma ve okuma-anlama 

becerileri orta düzeyde olan 23 nolu öğrencinin de yine çoğunlukla planı 

uygulama konusunda başarılı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde, bu 

öğrencinin değerlendirme basamağında isteksiz olduğu görülmüştür. Bununla 

birlikte, düşük gruptan olan 6 nolu öğrencinin kendisine yöneltilen 

problemlerden üçünde çözüme ulaşabildiği fakat üçünde uygun ve doğru 

olmayan bir çözümün yapıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerden bu 

öğrencinin ise, planı uygulama basamağında hatalı işlem sürdürmesi nedeni ile 

bazı problemlerde problemin sağlamasının nasıl yapılacağını bilmediği 

anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencinin çözüm esnasında birkaç yerde çarpma işlemi 

işareti koyup, toplama işlemi yapması da önbilgilerindeki eksikliğe işaret 

etmektedir. Öğrenci bu soruda olduğu gibi birinci soruda değerlendirme 

basamağında benzer işlemler yaptığı gözlemlenmiştir. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma 

becerileri, okuma-anlama becerileri ve matematik problemlerini çözme 

başarıları incelenmiş ve bunlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu 

kapsamda, araştırmaya katılan farklı başarı düzeylerinden öğrencilerin 

problem çözme davranışları ifade edilmeye çalışılmıştır.  
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Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin elde edilen verilerden 

öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile eleştirel okuma becerileri 

arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Yapılan 

araştırmalarda, ilkokul düzeyinde ve doğrudan eleştirel okuma konusunu 

içeren sınırlı sayıda araştırma (Belet, 2011; Çam, 2006; Sadioğlu ve Bilgin, 

2008; Ünal, 2006) bulunduğu görülmüştür ve bu araştırma kapsamında yapılan 

uygulamalardan elde edilen bu sonuç Ünal (2006), Özensoy (2012) ve 

Yalçıntaş (2014) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda ulaşılan 

öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ile eleştirel okuma beceri düzeyleri 

arasında anlamlı ilişki olduğu sonuçları ile örtüşmektedir. Yine araştırma 

bulguları, bu araştırmaya katılan öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin iyi 

olduğuna işaret etmektedir. 

Araştırmada ikinci alt problemi kapsamında elde edilen bulgular, 

araştırmaya katılan öğrencilerin ilkokulda kız öğrencilerinin okuduğunu 

anlama becerilerinin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. Bu durumun kız öğrencilerin daha fazla kitap okumasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ulaşılan bu sonuç da, yapılan farklı 

araştırmalarda (İşeri, 2010; Arslan, Çelik ve Çelik, 2009; Yalınkılıç, 2007; 

Başaran ve Ateş, 2009; Işıtan, 2004; Gönen, Öncü ve Korkmaz, 2007; Yıldız, 

2010) elde edilen kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla kitap 

okuduğu sonucu ile benzerlik göstermektedir. Kız öğrencilerin okuma 

stratejilerini erkek öğrencilere kıyasla daha çok kullanmaları okumaya karşı 

besledikleri olumlu tutumlardan da kaynaklanıyor olabilir (Kuş ve 

Türkyılmaz, 2010). Erkek öğrencilerin okuma-anlama düzeylerinin kız 

öğrencilerine kıyasla düşük olması, erkek öğrencilerin boş zamanlarını daha 

çok arkadaşlarıyla dışarıda dolaşmaları, internette gezinmelerine vb. bağlı 

olabilir (Can, Türkyılmaz ve Karadeniz, 2010).  

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında ulaşılan bulgular da, ilkokul 

öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre eleştirel okuma becerileri ölçeğinden 

aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığına işaret etmiştir. Bu 

bulgu da, Emiroğlu (2014) tarafından yapılan araştırmanın bulgularıyla 

benzerlik göstermektedir.  Bununla birlikte, araştırmadan kız öğrencilerin 

eleştirel okuma becerileri erkek öğrencilerden daha fazla olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırmanın bulguları; Işık (2010), Akyol (2011), Güven ve Aktaş (2013), 

Katrancı ve Kuşdemir (2016) ve Orhan (2007) tarafından yapılan çalışmalarla 

desteklenmektedir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemine yönelik elde edilen bulgulara 

bakıldığında ise, öğrencilerin bilişsel alan basamaklarından bilgi ve kavrama 

basamaklarına yönelik soruların çoğuna doğru cevap verdikleri, bilişsel alan 

basamaklarından analiz boyutuna yönelik soruya çok az öğrencinin doğru 

cevap verdiği görülmektedir. Öğrencilerin bir konuyu bütünden yola çıkarak 

analiz etme becerilerinin yeterli olmadığı, değerlendirme basamağındaki 

soruları ise öğrencilerin neredeyse yarısının hatalı cevapladığı görülmüştür. 

Bunun nedeni (Akyol, 2001; Durukan, 2009; Çeçen ve Kurnaz, 2015; Kutlu, 

1999; Kuzu Sarar, 2013 Koç, 2007;) tarafından yapılan araştırmalarda 

açıklandığı üzere kitaplardaki okuma-anlama sorularının düşük seviyedeki 

bilişsel alan basamaklarına yönelik sorulardan oluşması olabilir. Bu sonucun 
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başka bir nedeni olarak da, üst düzey bilişsel alanlara yönelik ders ve çalışma 

kitaplarında yeterli etkinliğin olmaması gösterilebilir. Ulum (2017)’a göre 

ilkokul dördüncü sınıf ders kitaplarında yer alan etkinliklerin bilişsel alanlara 

göre sınıflandırılması incelendiğinde, 170 etkinliğin 62'sinin bilgi, 73'ünün 

kavrama, 13'ünün uygulama, 5'inin analiz, 11'inin değerlendirme ve 6'sının da 

sentez basamağında olduğu raporlanmıştır. Bu durum, bu araştırmada ulaşılan 

bu sonucu destekler niteliktedir. 

Araştırmanın beşinci alt problemine yönelik bulgulara bakıldığında, 

ilkokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri arttığında problem çözme 

becerilerinin de arttığı görülmüştür. Ulaşılan bu sonuç da, bu araştırma 

Karadedeli (2018) ve Çetinkılıç (2017)'ın yaptığı çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir. Benzer şekilde, öğrencilerin okuduğunu anlama becerileriyle 

problem çözme becerileri arasında ilişki bulunduğu da yapılan incelemelerden 

anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, okuma anlama becerisi arttığında problem 

çözme başarısının da arttığı görülmüştür. Ulaşılan bu sonuçlar da; Akay-

Aydın, (2004), Ateş (2008), Boz (2018), Çavuşoğlu (2010), Erdem (2016), 

Göktaş (2010), Ulu, Tertemiz ve Peker (2016), Özcan (2016), Özdemir ve 

Sertsöz (2006) ve Uzun (2010) tarafından yapılan araştırmalarla benzerlik 

göstermektedir. Ayrıca, araştırmanın nitel kısmına katılan eleştirel okuma ve 

okuma-anlama becerileri farklı düzeydeki (düşük-yüksek-orta) üç öğrencinin 

yapılan görüşmelerde kendilerine yöneltilen problemlere verdikleri 

cevaplardan elde edilen problem çözme becerilerine ilişkin bulgularından, 

eleştirel okuma ve okuma-anlama becerileri ortalama düzeyde olan öğrencinin 

problem çözme basamaklarından problemi anlama, plan yapma, uygulama ve 

değerlendirme basamağında az da olsa hatalar yaptığı anlaşılmıştır. Video 

kayıtlarının incelenmesinden de, orta düzeydeki öğrencinin problemi 

anlamada hata yaptığı durumlarda problemi yeniden okumadığı da 

gözlemlenmiştir. Düşük eleştirel okuma ve okuma-anlama becerisine sahip 

olan öğrencinin ise özellikle problemi anlama basamağında çok sık hata 

yaptığı yapılan incelemeler sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu öğrencinin 

problem çözme stratejilerini kullanmadığı anlaşılmış ve çözümde problemde 

plan yapma, planı uygulama ve değerlendirme yönlerinin zayıf olduğu da 

görülmüştür. Bu bulgular da; Temur (2018), Yazgan ve Bintaş (2005), Kır 

(2011), Ayvaz-Can (2018) ile Serin ve Korkmaz (2018) tarafından yapılan 

çalışmaların bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

  

5. Öneriler 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, matematik dersinde problem 

çözme başarısının arttırılabilmesi için okuma-anlama düzeyi düşük olan 

öğrencilerin okuma anlama becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılabilir. Öğrencilerin okuma hızlarını arttırıcı çalışmalar arttırılabilir. 

Öğrencilerle matematik derslerinde problem çözme stratejilerin ilişkin daha 

çok uygulamalar yapılabilir. Daha çok sayıda ve farklı sınıf düzeylerinden 

öğrenciler ile okuma-anlama, eleştirel okuma ve problem çözmenin gelişimine 

yönelik çalışmalar yapılabilir. Öğrencilerin eleştirel bakış açısı 

kazanabilecekleri farklı çalışmalar (okudukları kitapları sınıfta arkadaşlarıyla 

paylaşmaları ve bu şekilde tartışma yoluyla farklı fikirlerin ortaya çıkması vb.) 
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yapılabilir. Ayrıca, öğrencilerin üst düzey bilişsel alanın özellikle de analiz, 

sentez ve değerlendirme basamaklarındaki becerilerinin gelişmesine yönelik 

farklı etkinlikler hazırlanıp, farklı sınıf düzeylerinde farklı yöntem ve 

tekniklerle çalışılabilir. 
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1. Giriş 

Kültür, bir grubun ortak tutumlarını, davranışlarını ve değerler bütününü 

ifade etmektedir (Erden & Akman, 2002; Duverger, 2004). Kültür toplumların 

temelinde var olan bir kavramdır. Bu nedenle kültürel özellikler insanların 

geçmişten günümüze kadar getirdikleri deneyimlere göre şekillenmektedir 

(Özkan, 2006: 30). Yani bireylerin kendilerine ilişkin bireysel özellikleri ile 

zamanla edindikleri bilgi ve tecrübelerden oluşan bir bütündür (Gencer, 2011: 

189). Çokkültürlülük ise farklı kökenlere veya farklı toplum yapılarına sahip 

insanların bir arada yaşamalarını ifade etmektedir (Hazır, 2012: 1). Farklı 

kültürel özelliklere sahip bireyler aynı çatı altında yaşarken, sahip oldukları 

kültürel özelliklerini de korumaktadırlar (Kymlicka, 2010: 98). Tanımı gereği 

çeşitliliği ifade eden çokkültürlülük, toplumsal yaşamın kaçınılmaz bir 

parçasıdır. Her toplum ortak bir kültüre sahiptir (Çoban, Karaman & Doğan, 

2010) ancak her kültürün kendine özgü değer yargıları, yaptırımları, ön 

yargıları, olayları algılayışı, kendine özgü gelenek ve görenekleri, inançları, 

değerleri ve alışkanlıkları bulunmaktadır (Güvenç, 1997).  

İki ya da daha fazla farklı yaşam tarzına sahip insanların bir arada yaşadığı 

toplumlar çokkültürlü toplum olarak tanımlanmaktadır (Pehlivan, 2014: 97; 

Uydaş & Genç, 2015: 417). Burada ifade edilen farklılıklar insanların sahip 

oldukları din, dil, etnik köken, cinsiyet, yaş, engelli olma, mezhep, cinsel 

yönelim gibi farklılıkları ifade etmektedir (Polat & Kılıç, 2013: 355). 

Toplumlar farklılıklardan oluşan bir dokuya sahiptir. Farklı kültürlerin bir 

arada yaşamaları ile ortaya çıkan kültürel çeşitlilikler çokkültürlülük 

kavramıyla ifade edilmektedir (Ceylan, 2015: 572). Bir toplumda farklı 

kültürel yapıların bulunması kültürel zenginliğin de artmasını sağlar.  Toplum 

içerisinde sosyal sınıf farklılıklarına, dini inanış biçimlerine, sahip olunan 

gelenek ve göreneklere, aile yapılarına ve yaşanılan coğrafi konuma göre 

farklı kültürler bulunabilmektedir (Karaırmak, 2008: 123).  Bu noktada 

çokkültürlük anlayışı, farklılıkların tanınıp hoş görülmesi ile daha uyumlu bir 

toplumun yaratılması temeline dayanmaktadır (Yalçın, 2002:46). Çokkültürlü 

bir toplumu bir arada tutan bağların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi oldukça 

önemlidir. Bu durum çokkültürlü toplumun bireyleri arasında güçlü bir 

birliktelik ve ortak bir aidiyet duygusu yaratılmasını sağlamaktadır (Parekh 

2002: 251). 

Eğitim yalnızca toplumsallaşmayla ilgili değil, insanlaşmayla da ilişkilidir. 

Öğrencilere yalnızca iyi vatandaşlar olmaları için değil; gelişmiş, entelektüel, 

ahlaki ve diğer beceri ve duyarlılıklara sahip, zengin ve çeşitli insan 

dünyasında rahat yasayabilen insanlar olmaları için de yardımcı olmalıdır 

(Parekh, 2002: 289-290). Eğitim sürecinde farklı kültürlerden gelen insanlarla 

etkin çalışma ve anlaşma için gerekli olan sosyal beceri ve davranışların 

kazandırması gerekir (Altaş, 2003:182). Alanyazında çokkültürlü eğitimin, 
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insanlara ve kültürlere saygıyı artırdığı, eğitimde eşitlik sağladığı, sosyal ve 

kültürel anlamayı artırdığı, eleştirel düşünme becerisini geliştirdiği, önyargıyı 

azalttığı belirtilmektedir (Yurdabakan, 2002:62). Çokkültürlü eğitim farklı 

kültürdeki insanların ihtiyaçlarına cevap veren, onların farklılıklarına saygı 

duyulan ve uzlaşmayı sağlayan ortamların oluşturulmasıdır (Basbay & 

Kağnıcı, 2011). Çokkültürlü eğitim anlayışı; din, dil, ırk, kimlik, sosyal sınıf 

ve cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan unsurları dikkate alarak tüm 

öğrenciler için eğitimde eşit fırsatlar sunmayı, öğrencileri bu farklılıkların 

bilincinde olan demokratik ve hoşgörülü bireyler olarak yetiştirmeyi, böylece 

eğitim ve öğretimi zenginleştirici etkinliklere dönüştürerek gerçekleştirmeyi 

hedefler. Bu nedenle de demokratik eğitimin bir parçasıdır (Toprak, 2008). 

Çokkültürlü eğitimin demokratik temelinde, eğitimde imkân ve fırsat eşitliği 

düşüncesi yatmaktadır (Hidalgo, vd., 1996: 761). Çokkültürlü eğitim 

konusundaki en büyük önyargı veya bilgi eksikliği onu sadece etnik sorunlarla 

ilişkili bir konu olarak görmektir. Oysa çokkültürlü eğitimin toplumsal kültür, 

din, sosyal grup ve cinsiyet farklılığından kaynaklanan boyutları vardır (Yazıcı 

& Kabapınar, 2015: 39; Toprak, 2008). 

İnsanların çokkültürlülük algılarının yüksek olması farklı din, etnik yapı, 

sosyo-ekonomik statü ve cinsiyete sahip olan bireylerin toplum içerisinde eşit 

ve özgür bir biçimde yaşamaları için oldukça önemlidir (Karaçam & Koca, 

2012: 90). Ülkemizde, çokkültürlülük algıları üzerine yapılan araştırmaların 

sınırlı olduğu görülmüştür. Oysaki Türkiye’de toplumun çok kültürlülük 

algılarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu araştırma, toplumun 

benimsediği kültürel algıların şekillenmesinde önemli role sahip olan 

öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik kişilik özeliklerini ne derecede 

gösterdiklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmanın, çokkültürlü toplumlarda eğitimin ve eğitimcinin öneminin daha 

iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu 

araştırmada farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 1924 öğretmenin 

çokkültürlü eğitime yönelik kişilik özelikleri incelenmiştir.  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin görüşlerini belirlemeye çalışan bu 

araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma, nicel 

araştırma yaklaşımına göre desenlenmiştir.  

 

2.2. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Öğretmenlerin çokkültürlüğe ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla 

yapılan bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev 

yapan toplam 1924 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Isparta 

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler; 

örneklemini ise, basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 1924 öğretmenler 

oluşturmaktadır.  
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2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Van der Zee & Van Oudenhoven 

(2003), tarafından geliştirilen ve Polat, (2009) tarafından uyarlaması yapılan 

“Çok Kültürlü Kişilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek kültürel empati, açıklık, 

sosyal girişim, duygusal denge ve esneklik olmak üzere beş boyuttan 

oluşmaktadır. 33 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipli veri toplama aracıdır. 

Kullanılan ölçeğin 11’i kültürel empatiyi, 6’sı sosyal girişimi, 7’si duygusal 

dengeyi, 5’i açıklığı ve 4’ü ise esnekliği ölçmektedir 

Polat (2009) yaptığı uyarlama çalışmasında çok kültürlü kişilik ölçeğinin alt 

boyutlarına ait güvenirlik katsayılarını; kültürel empati .87, sosyal girişim .73, 

duygusal denge .65, açıklık .66 ve esneklik .67 olarak hesaplamıştır. Bu 

araştırmada ise ölçeğe ilişkin alt boyutların Cronbach’s Alpha iç tutarlık 

katsayıları sırasıyla empati (,84), sosyal girişim (,70), duygusal denge (,75), 

açıklık (,88) ve esneklik (,79) olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

2.4. İstatistiksel Analiz 

Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. 

Katılımcıların ölçek faktörlerinden aldıkları puanlara ilişkin ortalamaların 

belirlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. 

 

3. Bulgular  

Bu bölümde araştırmaya katılan 1924 öğretmenin anket formlarından elde 

edilen bulguların istatiksel sonuçlarına ve yorumlarına yer verilmiştir. 

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik kişilik özelikleri, “Empati”, 

“Sosyal Girişim”, “Duygusal Denge”, “Açıklık”, “Esneklik” boyutları 

bakımından incelenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo incelendiğinde, katılımcıların, empati alt boyutunda “diğerlerinden 

bilgi edinmek hoşuma gider”, “insanların davranışlarını anlamaya çalışırım”, 

“diğerlerinin duygularına önem veririm”, “başkaları rahatsız olduğunda 

hissederim”, “başkalarının duygularını anlarım”, “birileri zor durumdaysa onu 

fark ederim”, “insanın doğasını anlamaya çalışırım”, “başkalarını anlar, 

rahatlatırım”, “başka insanların yaşam öyküleri ile ilgilenir, anlamaya 

çalışırım” maddelerinde empati düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu, 

“başkalarının ne hissettiğini anlamaya çalışırım” ve “başkalarının yüz 

ifadelerine dikkat eder, önemserim” maddelerindeki empati düzeyinin yüksek 

olduğu görülmektedir. Sosyal girişim alt boyutunda “tanımadığım bir 

toplulukta açık konuşmayı severim” ve “iletişim kurmada önceliği diğerlerine 

veririm” maddelerindeki sosyal girişim düzeyinin orta seviyede olduğu, 

“kolaylıkla iletişime geçebilirim”, “başkaları ile iletişim kurmada zorluk 

çekerim”, “diğer insanlara kolayca yakınlaşırım”, “farklı gruplara rahatça 

girebilirim” maddelerindeki sosyal girişim düzeyinin orta seviyenin üzerinde 

olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 1: Katılımcıların Çok Kültürlü Kişilik Ölçeği Alt Boyut Maddelerine 

İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Alt boyut Madde X Ss 

Empati 

Başkalarının ne hissettiğini anlamaya 

çalışırım. 
4.21 .885 

İnsanların davranışlarını anlamaya çalışırım 4.17 .899 

Başkalarının duygularını anlarım. 4.05 .874 

Başkalarının yüz ifadelerine dikkat eder, 

önemserim. 
4.21 .799 

Başka insanların yaşam öyküleri ile ilgilenir, 

anlamaya çalışırım 
3.89 .953 

Birileri zor durumdaysa onu fark ederim 4.03 .862 

İnsanın doğasını anlamaya çalışırım. 3.98 .946 

Başkaları rahatsız olduğunda hissederim. 4.09 .789 

Başkalarını anlar, rahatlatırım. 3.93 .892 

Diğerlerinin duygularına önem veririm 4.14 .812 

Diğerlerinden bilgi edinmek hoşuma gider. 4.19 .790 

Sosyal 

girişim 

Kolaylıkla iletişime geçebilirim. 4.14 .965 

Başkaları ile iletişim kurmada zorluk 

çekerim. 
3.95 1.146 

İletişim kurmada önceliği diğerlerine veririm. 2.78 1.122 

Farklı gruplara rahatça girebilirim. 3.68 1.029 

Diğer insanlara kolayca yakınlaşırım. 3.73 1.029 

Tanımadığım bir toplulukta açık konuşmayı 

severim. 
3.05 1.172 

Duygusal 

denge 

Şansızlıklarda sakinliğimi korurum. 3.44 1.099 

Sakinliğim etrafıma huzur verir. 3.71 1.026 

Kendimi baskı altında hissederim. 3.26 1.199 

Başarısız ve kötümser durumlar bakış açımı 

etkiler. 
3.68 1.061 

Kolayca üzülebilen biriyim. 2.47 1.159 

Kaygılı biriyim. 2.62 1.181 

Kendimi yalnız hissederim. 3.17 1.263 

Açıklık 

Farklı yaklaşımları denerim. 3.92 .866 

Farklılıklar ilgimi çeker. 4.02 .854 

Yeni bir hayata kolayca başlarım 3.53 1.061 

Diğer kültürlere kolayca girebilirim. 3.56 1.049 

Farklı bir geçmişten gelen insanlarla iletişim 

kurmaya çalışırım. 
3.76 .952 

Esneklik 

Sürprizlerden kaçınırım 3.10 1.175 

Çoğunlukla katı bir programa göre çalışırım. 3.28 1.167 

Plana göre çalışırım. 2.32 1.095 

Sıkı kurallara göre çalışırım. 2.71 1.184 
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Duygusal denge alt boyutunda “kaygılı biriyim” maddesindeki duygusal 

denge düzeyinin orta seviyenin altında olduğu, “kendimi baskı altında 

hissederim”, “kendimi yalnız hissederim”, “kaygılı biriyim” maddelerindeki 

duygusal denge düzeyinin orta seviyede olduğu, “sakinliğim etrafıma huzur 

verir”, “başarısız ve kötümser durumlar bakış açımı etkiler” ve “şansızlıklarda 

sakinliğimi korurum” maddelerindeki duygusal denge düzeylerinin ise orta 

düzeyin üzerinde olduğu görülmektedir. Açıklık alt boyutunda “farklılıklar 

ilgimi çeker”, “farklı yaklaşımları denerim”, “farklı bir geçmişten gelen 

insanlarla iletişim kurmaya çalışırım”, “diğer kültürlere kolayca girebilirim” 

ve “yeni bir hayata kolayca başlarım” maddelerindeki açıklık düzeyinin orta 

seviyenin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Esneklik alt boyutunda “plana göre 

çalışırım”, maddesindeki esneklik düzeyinin orta seviyenin altında olduğu, 

“çoğunlukla katı bir programa göre çalışırım”, “sürprizlerden kaçınırım”, ve 

“sıkı kurallara göre çalışırım” maddelerindeki esneklik düzeyinin ise orta 

seviyede olduğu görülmektedir. 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin çok kültürlülüğe yönelik empati, 

sosyal girişim ve açıklık düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, duygusal 

denge ve esneklik düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu 

alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bazı öğretmenlerin, toplumsal ve 

kültürel farklılıklara duyarlı oldukları, toplumsal çeşitliliğe değer verdikleri 

(Thompson, 2009: Çoban, Karaman & Doğan, 2010), çokkültürlü eğitimi 

önemli (Renko & Yoder, 1994) buldukları ifade edilmektedir. Alanyazında 

çokültürlü eğitime ilişkin öğretmenlerin bakış açılarının incelendiği 

araştırmalarda öğretmenlerin çok kültürlü eğitime ilişkin olumlu tutum 

içerisinde olduklarını tespit eden araştırmaların sayısı oldukça fazladır (Yazıcı 

& Kabapınar, 2015; Polat:2012; Toprak, 2008). 

Çokkültürlülüğün çeşitli araştırmacılar tarafından çok yönlü sosyal bir olgu 

olarak ele alındığı ve incelendiği görülmektedir (Parekh, 2002). Çünkü 

günümüzde hemen hemen bütün toplumlar kültürel çeşitliliğe sahiptir. 

Dolayısıyla araştırmacılar, kültürel unsurların insanlar tarafından ne düzeyde 

benimsendiğini belirlemenin önemli olduğunu düşünmektedir (Turan vd., 

2005: 181). Bu nokta, çokkültürlü toplumların eğitimi ve eğitimcilerin 

yeterliliği ön plana çıkmaktadır. Buna uygun olarak öğretmen eğitiminde ortak 

kültür ve ortak değer oluşturabilme becerisini öne çıkaracak doğru bir eğitime 

ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu kapsamda temel öğretmenlik becerileri 

arasında yerini alan; kültüre ve değere duyarlı olma ve kültürü ve değeri 

aktarabilme becerileri günümüz için gerekli ancak geleceğimiz için yeterli 

görülmemektedir. Bu nedenle aşağıda çokkültürlü toplumlarda bir öğretmenin 

sahip olması gereken üst düzey öğretmenlik becerileri maddeler halinde 

sunulmaktadır (Gizem, 2018:499): 

 Çokkültürlü öğrenme deneyimleri oluşturabilme  

 Çokkültürlü toplumu benimseyebilme  

 Çokkültürlülük farkındalığı oluşturabilme  

 Eski ve yeni kültürleri bağdaştırabilme  

 Kültürel aidiyeti hissettirebilme  
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 Kültürlerarası farkındalık oluşturabilme  

 Kültürlerarası kaynaşmayı sağlayabilme  

 Mevcut kültürlere uyum sağlayabilme  

 Ortak kültür etrafında birleştirebilme  

 Ortak kültür farkındalığı oluşturabilme  

 Ortak kültür oluşturabilme 

 Önyargılardan uzaklaştırabilme  

 Sosyal barışı sağlayabilme becerisi 

 Toplumsal ayrılıkların giderilmesine katkı sağlayabilme  

 Toplumsal huzura hizmet edebilme  

 Toplumsal sosyalleşmeye katkı getirebilme 

 Toplumun kültürel sistemine uyum sağlayabilme 

 Toplumun temel kültürlerini koruyabilme  
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1. Giriş 

Teknoloji çağı olan 21. yy’da, her şey hızla değişmekte ve gelişmektedir. 

Öğrencilerin ise bu çağa ayak uydurmaları bu çağı yakalamaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla öğrencilere yol gösteren eğitim kurumlarının da 

çağı yakalamaları, bu değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Bundan 

dolayı günümüz eğitim sisteminde bilgiyi doğrudan ezberleyen öğrencilere 

ihtiyaç azalırken problem çözme, araştırma ve sorgulama becerisi gelişmiş, 

akıl yürütebilen, iletişim kurabilen, ilişkileri kavrayabilen, eleştirel ve yaratıcı 

düşünebilen öğrencilere duyulan ihtiyaç günbegün artmaktadır. Bundan dolayı 

teknolojiyi takip eden, bundan yaralanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, 

gerçek yaşam deneyimleri edinen, farklı okuryazarlık bilgisine sahip 

öğrencilerin yetiştirilmesi ile mümkündür. 

21. yy’da teknoloji değiştikçe ve iletişim biçimleri gelişmeye devam 

ettikçe, sürekli değişen bir dünyada öğrencilerin yaşama daha iyi 

hazırlanmaları önemli hale gelmiştir.   Öğretmenlerinde, öğrencilere gerekli 

olan bilgi ve becerileri kazandırmada bu değişikliklere uyum sağlamaları 

gerekecektir. Günümüz eğitim siteminde çağı yakalamanın yolu becerilerle 

donanımlı, ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı ulaşabilen, bilgiyi farklı şekillerde 

organize ederek kullanabilen, verimli ve üretken bireyler yetiştirmektir. 

Eğitimden ve eğitim kurumlarından gelişen ve değişen dünyada özgür ruhlu, 

eleştirel düşünebilen, empati kurabilen, sorumluluk sahibi ve sosyal sorunlara 

duyarlı sahip bireyler yetiştirilmesi beklenmektedir. 

Günümüzdeki eğitim sisteminde çoğu yaklaşım öğrenciyi sınıf dışında 

eğitim yapmaya zorlamaktadır. Sınıf dışı ortamları kullanan sosyal bilgiler 

dersi yapılandırmacı yaklaşımı temele almaktadır. Bu yaklaşım öğrenciye 

sunulan uyarıcılar ve öğrencinin öğrendiği bilgiyi yapılandırması esasına 

dayanmaktadır. Sosyal bilgiler eğitimcileri son zamanlarda öğrenme ve 

öğretme sorunlarında yapılandırılmış yaklaşımlar üzerinde durarak çözmeye 

çalışmaktadırlar. Yapılandırmacı yaklaşım öğrenilen konu üzerinde değil 

öğrenen öğrenci üzerine odaklanması gerektiğini vurgulamaktadır. İşte bu 

durumda öğrencilerin, öğrenilen bilgileri yeniden hatırlamaları ve 

aktarabilmeleri için, öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları gerekir. 

İlkokul ve ortaokulda birçok ders arasında öğrenciye gerçek dünya 

bilgisini kazandırmaya çalışan disiplinlerden bir diğeride sosyal bilgiler 
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dersidir. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelendiğinde; öğrencilerin 

kendi düşünme süreçlerini yönlendiren ve var olan bilgisiyle ilişkilendirerek 

kalıcı öğrenmeyi sağlayan, disiplinler ve değerler çerçevesinde bütünleştiği 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla 21. yüzyıla ait eğitim sistemine geçtiğimizde, 

öğrenme sürecini yenilemek için öğrenme ortamlarına geleneksel stratejiler 

değil daha ilgili, otantik ve uygulamalı öğretim stratejileri sürece dahil 

edilmelidir. Sosyal bilgiler otantik öğrenme modelini kullanarak öğrenciye 

bilgiyi ezberletmek yerine öğrenciye öğretmeyi hedefler, otantik öğrenmenin 

gerçek dünyaya odaklandığı, karmaşık problemler ve çözümler çeşitli rollerle 

uygulanır. Otantik öğrenme sürecinde, öğrenciler okul dışında sahada gözlem 

yaparlar. Çevrede ve toplumda meydana gelen farklı şeyler hakkında 

kendilerini görürler. Çevreye dayalı etkinliklerin yanı sıra, uygulamalara 

dayalı etkinlikler ve durum çalışmaları yaparlar. Otantik öğrenmenin bu 

özelliklerinden dolayı sosyal bilgiler eğitiminde kullanımının önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

2. Otantik Öğretimin Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Otantik kelimesinin İngilizce sözlükteki anlamına bakıldığında özgün, 

orijinal, gerçek gibi anlamlar taşıdığı görülmektedir( Sesli sözlük, 2019). 

Otantik kelimesi Türkçe sözlükte (TDK,2019) aşağıdaki anlamları 

taşımaktadır: 

 Özgün, yalnız kendie özgü bir nitelik taşıyan, 

 Orijinal, özgün ve otantik; 

 Gerçek, aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici, 

doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan, 

yapay olmayan; 

 Güvenilir, güven duygusu veren, güvenilen, 

itimatlı; 

 Otantik, geçmişte olan özelliklerini taşıyan; gerçek 

olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal.  

Gerçek hayatta otantik sözcüğü farklı alanlarda kullanılır. Bu 

kullanımlarda otantik kelimesi gerçeğe uygun anlamını taşımaktadır (Bektaş 

ve Horzum, 2014). 

Otantik öğrenme kavramı ve yöntemlerinin, öğretimde kullanımı eskiden 

gelen bir durumdur. Bu öğrenme süreci, gerçek dünya ile iletişimin sağlandığı 

ve sürekli analiz edildiği, yorumlandığı, yeni bilgi ile birlikte olmayı 

gerektirmektedir  

Böylece otantik öğrenme, öğrencilere hayatın içindeki konuları kavrama 

ve aralarındaki ilişkileri kurmada yardımcı olur (Horzum ve Bektaş, 2014). 

‘İncelenen makalelerden ve tezlerden yola çıkılarak belirlenen otantik 

öğrenme özellikleri şu şekildedir  

1. Araştırma ve sorgulamaya dayalı, 

2. Disiplinler arası, 

3. Okul ve sınıf dışındaki gerçek dünya problemleri ile yakından 

ilişkili, 

4. Görev temelli 
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5. Anlaşılması güç olan konuları analiz, sentez ve değerlendirme 

becerilerini geliştirmeyi hedefleme, 

6. Eğitim için gerekli ortamlar hazırlama, özelliklerine sahiptir. 

 

Otantik öğrenme eğitiminin yapılması için yöntem ve tekniklerden 

yararlanılmaktadır. Bektaş & Horzum’un 2014 yılında yaptığı çalışmaya 

bakarak otantik öğrenme durumunda kullanılan yöntem ve teknikler tespit 

etmiştir. Bu literatür taramasına göre; probleme, projeye, olaya dayalı öğrenme 

yöntemleri ve işbirlikli, durumlu öğrenme ile bilişsel çıraklık teknikleri otantik 

öğrenme yönteminin kullanılabilmektedir (Bektaş ve Horzum, 2014). 

Çalışmanın bu kısmında yararlanılan literatürden yola çıkılarak yöntem ve 

tekniklere değinilmiştir. 

2.1. Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi 

Temellerini John Dewey’in attığı bu öğrenme yöntemi, ilk olarak 1950’li 

yıllarda Case W. Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanmıştır (Kaptan ve 

Korkmaz, 2001). Bu yöntem yeni bilgilerin öğretilmesinde problemlerin 

kullanımını gerekli bulur ve öğrencileri sürece aktif bir şekilde dahil 

eder.Probleme dayalı öğrenme yönteminde yeni ve eski bilgilerin varlığıyla 

öğrenme sağlanmaktadır (Karakuş, 2006). Probleme dayalı öğrenmede 

öğrenciler problemler sunulmakta ve öğrencilerden bu problemlere çözüm 

bulmaları beklenmektedir. Öğrenciler sonuca ulaşmaya çalışırken çözüm 

yollarını arar ve içerikle karşılaşır (Karakuş, 2015). Öğrenciler bu yöntemle, 

program da yer alan hedef ve kazanımlara ulaşabilmekte, farklı becerileri de 

kullanabilmektedir (Savaş, 2015). Dolayısıyla öğrenciler aktif olarak 

katılmakta ve gerçek dünya problemleri ile karşı karşıya kalarak 

öğrenmektedir. Bu yöntem oldukça zor yöntemdir. Bu tekniği uygulayacak 

öğretmende problem çözme becerisinin gelişmiş olması gerekir (Bektaş ve 

Horzum, 2014). 

2.2. Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi 

Projeye dayalı öğrenme yönteminin temelleri Dewey çalışmalarında 

ortaya çıkmış, Barrow tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca Juud’un ilerlemeci 

psikolojisine dayanır. Proje tabanlı öğrenmede sorunarın küçük gruplar 

aracılığıyla veya öğrencinin kendisi tarafından çözümü amaçlanmaktadır 

(Korkmaz ve Kaptan, 2001). Proje tabanlı öğrenme ile gerçek dünya sorunları 

oyun çerçevesinde diğer disiplinlerle ilişki kurularak çözüme ulaştırılmaktadır 

(Ay, 2013). Bu yöntemde öğrencilerin sürece aktif katılarak üst düzey 

düşünme becerileri gelişir. Öğrenciler çeşitli araç ve gereçleri de bu süreçte 

kullanmaktadır. Öğrenciler bu süreç içerisinde deneyimleriyle bazı becerileri 

kazanırlar (Ada, Baysal ve Kadıoğlu, 2009). Aynı zamanda proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımı öğrencileri motive etmekte, öğrenme sürecine katmakta ve 

kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır (Vatansever ve Bayraktar, 2015). 

Projeye dayalı öğrenme yöntemi; birçok ürünü geliştirmeyi gerektiren 

ödevler ile başlar. Öğrenciler bu ödevi yaparken analiz ve sentez becerisi 

gelişir. Öğrenciler bu projenin sonunda neler yaptığını ve bu ödevden ne sonuç 

aldığını bir rapor hazırlamalıdır (Bektaş ve Horzum, 2014). 
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2.3. Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi 

 Bu yöntem gerçek dünya problemlerinin, yaşanmış bir olay üzerinden 

analiz edilmesi, araştırılması, çözümlenmesi ve elde edilen sonucun ders 

konusuyla ilişkilendirilmesi üzerine gelişmiş bir yöntemdir. Öğrenci gerçek de 

bir problem ve durum ile karşı karşıya bırakılmakta ve öğrenciden analiz 

yapması sağlanarak tutum kazandırılmaya çalışılır. Sonuç olarak öğrenci bilgi, 

beceri kazanarak bir tutum oluşturmaktadır. Bu yönüyle olaya dayalı öğrenme 

yöntemiyle otantik öğrenmeler gerçekleştirir. (Bektaş ve Horzum, 2014). 

Ayrıca bu yöntem ile öğrenci yaratıcı çözüm yolları üretebilir, olayları 

eleştirebilir, problemleri ince ayrıntılarına kadar düşünebilir, problemleri 

çözebilir ve öğrencinin karar verme becerilerini geliştirilebilir. Örnek olaylar 

öğrenci ve öğretmen tarafından bu süreçte birlikte gerçekleştirilebilir 

(Cengizhan, 2015). Bu öğrenme yöntemi vaka incelemesi ismiyle de 

bilinmektedir (Seçkin ve Yılmaz 2014). 

 

2.4. İşbirlikli Öğrenme 
En etkili ve günümüz çağdaş yöntemlerden biri olan işbirlikli öğrenme 

yöntemi (Gürbüz, Şimşek ve Berber 2015) öğrencilere geliştirmekte ve 

değişime açık bir ortam sunarak öğrencilerin problem çözme becerilerini 

geliştirmektedir (Genç ve Şahin 2013). Bu yöntemde öğrenciler grup kurarak 

konu ve problemle ilgili konuşmakta ve çözüm yolları birlikte aramaktadır 

(Doymuş, Şimşek ve Şimşek, 2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi sayesinde 

öğrenciler kendilerinin ve grup arkadaşlarının öğrenmelerini üst düzeye 

çıkarmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi için 

grup etkinliklerinde çalışmalar yapılandırılmalıdır (Yıldız, 1999). Bu 

yöntemin en önemli noktalarından bir öğrenciler başarıya odaklanmaktadır. 

Bundan dolayı öğrencilerin başarıya motive edilmesi ve yönlendirilmesi 

gerekmektedir (Bektaş ve Horzum, 2014).  

 

2.5. Durumlu Öğrenme Yöntemi 

Durumlu biliş kavramı ilk olarak Brown, Collins ve Duguid tarafından 

1989 yılında ortaya çıkmıştır. Bu kavramda öğrenme bir danışman ya da 

tecrübeli bir öğrencinin rehberliğinde dünyadaki görevlerin tamamlanması 

şeklinde gerektiği savunulur. (Ataizi ve Şimşek, 1999). Dolayısıyla durumlu 

öğrenme, öğrenmenin özgünlüğüne odaklanmaktadır. Sosyal hayattan 

uygulamalar aracılığıyla öğrenme, tüm öğrenmelerin odak noktasıdır . Ancak 

durumlu öğrenme yönteminin uygulanması hususunda henüz ortak bir kanı 

yoktur. Bu nedenle durumlu öğrenme yöntemin uygulanabilirliği tartışmalıdır. 

Fakat süreçte gerçek dünyadan farklı problemlerle karşı karşıya kalan 

öğrencinin görevlerini tamamlamalı ve uzman desteğinden faydalanmalıdır. 

Bu tekniğin uygulanmasında bilişsel çıraklık tekniği ön plana çıkar (Gökdaş, 

2003).  

Durumlu öğrenme yöntemleri, öğrenme faaliyetlerini otantik bağlamlara 

dayandırarak günlük bilişselliği teşvik etmektedir. Otantik görevler zaten 

pratikteki durumları kullandığı için, bilginin bir anlamı olduğu söylenebilir 

çünkü bunlar günlük olaylarda kendiliğinden yer alan belirsizliği ve tutarsızlığı 

yansıtmaktadır. (Choi ve Hannafin, 1995). 
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2.6. Bilişsel Çıraklık Tekniği 

Bilişsel çıraklık öğrenci merkeze alan tekniklerden biridir (Aliusta, Özer 

ve Kan, 2015). Bu teknikte öğrenci bir öğretmen ile birlikte işe başlamakta ve 

öğrencinin becerisi arttıkça öğretmen bu süreçten çekilmektedir. Süreç 

sonunda öğrenci görevlerini tek başına yapabilecek duruma geldiğinde süreç 

sona ermektedir. (Kanadlı, 2015). Bu süreçte öğrenci öğretmenlerin 

faaliyetlerini izlemektedir. Öğrenci izlediği kazanımları uygulama aşamasında 

öğretmen gözetiminde faydalanarak gerçekleştirir. Sonrasında ise öğrenci 

uygulamalara bağımsız olarak katılmakta ve sadece ihtiyaç duyduğunda 

öğretmen desteği almaktadır. Sürecin sonunda öğrenci problemi kendi 

çözebilecek durumdadır (Bektaş ve Horzum, 2014). 

 

2.7. Bağlaşık Öğrenme Tekniği 

Bu tekniğin temelinde problem çözme ortamı ile problemi çözmek için 

bağ oluşturmak vardır. Bu ortama bağlam denilmekte ve teknik bağlamlardan 

oluşan karmaşık bir yapıyı içerir. Karmaşık olan bağlamlar özgün ve gerçek 

hikâyelerdir. Bu teknik üst düzey düşünme becerisini gelişmiş öğrenciler 

yetiştirmeyi amaçlar. Bu teknikte problem hikâye içerisinde yer almalıdır. 

Öğrenciler olayı araştırırken otantik roller oynayarak çözümler üretmektedir. 

Burada öğretmenin rolü öğrenciye rehberlik etmektir. Bu teknikte öğrenci 

bilgilerin transfer edilebilirliğini kullanır (Bektaş ve Horzum, 2014). 

 

2.8. Senaryo Temelli Öğrenme 

 Senaryo temelli öğrenme; gerçekleştirilmesi beklenen amaç ve 

hareketlerin belirlenmiş bir oyun içerisinde, öğrencilerin kendilerini oyuncu 

gibi hissederek karşılaştıkları sorunları çözebilecek bir öğrenme yaklaşımıdır 

(Güngörmez, Akgün ve Duruk, 2016). Bu yöntemde öğrenci, bilgilerini bir 

senaryo içerisinde oluşturarak kendisini olayın içine dahil etmektedir. Bu 

süreçte öğrenci karşılaştığı sorunu çözmeye çalışmaktadır. Öğrenciler küçük 

gruplarla iş birliği içinde yaptıkları araştırmalar ile sonuca ulaşmayı beklerler. 

Öğrencilerden gerçek dünyayı sınıfa taşıyarak araştırma sonuçlarını gerçeğe 

yorumlama ve bunun sonucunda eksikliklerini farkederek tekrar çalışma 

olanağı sunmaktadır. (Özsevgeç ve Kocadağ, 2013). 

 

2.9. Kanıt Temelli Öğrenme 

 Kanıt temelli öğrenme sosyal bilimlerde program geliştirmedeki yeni 

yaklaşımlardan biri olarak da kabul edilmektedir. Bu tür bir programın 

temelinde öğretimin etkili hale getirilmesi vardır. Bu sebeple daha önce 

yapılan araştırmalar taranarak sonuçları değerlendirilir. Bu değerlendirme 

sonuçlarından elde edilen bilgilerden yararlanılarak öğretimin etkinliğinin 

artırılması amaçlanır. Bir başka ifadeyle öğrenme daha önceki çalışmalardan 

elde edilen kanıtlar üzerine inşa edilir. Böylece kanıtların uygulamaya dönük 

olması sağlanır (Efendioğlu ve Yelken, 2009). 

 Kanıt temelli öğrenmenin, öğrencilerde neden sonuç ilişkisi kurma ve 

kanıta dayalı akıl yürütme becerilerinin gelişme noktasında önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Yine sosyal bilgiler ve tarih öğretimindeki önemli 

metodolojik bakışlardan biri olan kanıttaki sınırlılıklar gündeme getirilerek, 
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kanıtların bilgi ve bakış açısı üretimindeki rolü ve kanıtın güvenirliğinin 

sorgulanmasının altı çizilmektedir (Kabapınar, 2014).  

Bu çerçevede yeni programda kanıt kullanma şu şekilde geçmektedir 

(MEB, 2018):  

 Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma 

teknikleri kullanılarak problem çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, 

karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa taşınabilir. 

 

2.10. Bağlantılı Öğrenme Tekniği  

Bu tekniğin temelinde bir problem çözme ortamında problem çözmek için 

bağ oluşturmak yatmaktadır. Bağı kurmaya olanak sağlayan ortama bağlam 

adı verilir ve teknik tamamen bağlamlardan oluşan bir yapıda öğrenme 

meydana getirmeyi sağlayacak karmaşık durumları içerir (Bektaş ve Horzum, 

2014). Bağlantılı öğrenme, öğrenme sürecini otantik bir bağlama sokmaktadır. 

Bağlam günlük hayattaki problemlerin gerçek doğasını yansıttığı için 

öğrenmeyi ilginç bir hale getirmektedir (Hartanto, 2014).  

Bağlantılı öğrenme, yoğun pratik vasıtasıyla, “etkisi olmayan bilgi” 

problemini aşmayı hedeflemektedir: “acemiler araştırılan olguda pratik yapma 

imkânı bulmazsa, kendilerinin fark ettiği ve kavradığı yeni bilgilerin etkisini 

yaşama fırsatı bulamayacaktır”. Makro bağlam olarak adlandırılan karmaşık 

problem çözme ortamlarında gerçekleşen, bir problemi uzun bir süre boyunca 

çeşitli perspektiflerden bakarak incelenmesine olanak veren grupbazlı 

bağlantılı öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve öğretmen tarafından yönlendirilen 

aktarım ortamları sunmaktadır.(Mattar, 2010).  

 

3. Otantik Öğrenme Modelleri 

Bektaş ve Horzum, (2014)  literatür taramasına göre otantik öğrenmede 

kullanılan üç model vardır;  

Çıraklık modeli :  Öğrenciler gerçek hayatta otantik bir iş desteği 

sağlayabilen kişiden danışmanlık alarak öğrenebilir.  

Temsil edilme modeli :  Gerçek dünya/otantik çalışma koşulları 

benzetilerek öğrenme çalışmaları aracılığıyla sınıfa taşınır.  

Düşündürme modeli : Otantiklik öğrencinin geçmiş yaşantıları  ile 

öğrenilen bilgiler ve disiplin arasındaki bağlantıdan gelir. 

4. Otantik Öğrenmede Öğrencilerin Rolü 

Okulda otantik öğrenme ortamında öğrenci rollerini belirleyen 3 temel 

bileşen vardır. Bu bileşenler öğrenme sürecinde işbirliği, öğrenmenin 

yansıtılması ve öğrenmenin açık bir şekilde dile getirilmesidir (Bektaş ve 

Horzum, 2014). 

        4.1. Öğrenme sürecinde işbirliği:  
Otantik öğrenmede eğitiminde öğrencilerden bir grup oluştuırmaları ve 

kendilerini bu gruba ait hissetmeleri istenir. Bu aitlik öğrenciler arasında 

işbirliği ortamı oluşturacaktır. Beklenen bu uyum grupu başarılı kılacaktır. 

       4.2. Öğrenmenin Yansıtılması:  
Otantik öğrenme öğrencilerin gerçek hayattaki bilgiye ulaşabilmesi ve 

ulaştığı bu bilgiyi yapılandırabilmesi gerekir. Bu noktada öğrenci bilgiyi ifade 
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ederken alanda uzman olan yetişkinlerin rollerini üstlenerek, bilgi aktarma ve 

sunma becerilerini de geliştirebilecektir.  

        4.3. Öğrenmenin açık bir şekilde dile getirilmesi:  

Öğrenciler bu süreçte yaparak yaşayarak elde ettikleri orijinal bilgilerini 

grup arkadaşlarının anlayabileceği bir dil ile ifade etmeyi öğrenirler. 

Öğrenme sürecinde öğrencilerin yukarıda belirtilen özelliklere sahip 

olması öğrenmenin kalıcı olmasında ve gerçek yaşama yansıtılmasında etkili 

olacaktır. Bununla birlikte belirtilen roller öğrencilerin öğrenme üzerinde 

bireysel kontrol hissetmelerini sağlayacaktır. 

5. Otantik Öğrenmede Öğretmenlerin Rolü 

Otantik öğrenme sürecinde öğretmenin rolü koçluk yaparak öğrencilerini 

gerçek dünyaya hazırlamaktır (Bektaş ve Horzum, 2014). Kendi alanlarında 

uzun zamandır göreve devam eden öğretmenler alanlarıyla ilgili öğrencilerin 

bakış açılarından daha geniş bir bakış açısına sahiptirler ve bunları 

öğrencilerine aktarabilirler. Otantik öğrenmede öğretmen ders kitapları yerine 

otantik içeriklerden yararlanarak öğrencilere destek olabilir. Öğretmen 

probleme dayalı etkinlikler tasarlayarak öğrencilere koçluk yapmalıdır. Ayrıca 

öğretmen dört öğrenme alanının tamamında öğrencilere uzmanlık etmelidir. 

Bu öğrenme alanları; 

1. Adanmışlık, karar verme ve eyleme geçme için istekliliğe yönelik 

kapasite 

2. Yaratıcılık, düşünme ve problem çözme için bilişsel kapasite 

3. Fiziksel beceri, hareket etme ve kavrama becerileri uygulama için 

psikomotor kapasite, 

4. Sorumluluk, değer verme ve takdir etme için duygusal 

kapasitedir. 

 

6. Otantik Öğrenmenin Bileşenleri 

Otantik öğrenme gerçek hayatla bağlantı kuran ortamlarda öğrenmeyi 

konu edinen bir tekniktir. Bu tekniğin uygulamasında daha çok durumlu 

öğrenme yönteminden faydalanılmaktadır. Bu sebeple durumlu öğrenme ve 

otantik öğrenme bileşenleri benzerlik gösterir. Herrington’a göre bu 

öğrenmenin 9 bileşeni vardır. Bunlar: 

1.İş Birliği 

2. Otantik Bağlam 

3.Yansıtma 

4. Otantik Değerlendirme 

5. Otantik Bağlam 

6.Açık Bir Şekilde Dile Getirme 

7.Otantik Etkinlik 

8. Birebir Yetiştirme ve Yapılandırılmış Destek 

9. Çoklu Bakış Açısı ve Roller 
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7. Sosyal Bilgiler ve Otantik Öğretim 

Sosyal Bilgiler, sosyal bilim disiplinleri içerisinde topluma ve yaşanmış 

olayları konu alan bir derstir. Bununla birlikte sosyal bilgiler, sosyal bilimlere 

yönelik bilgilerin ve beşeri bilimlere yönelik anlayışları bütünleştirmeyi 

vurgular. Sosyal bilgiler dersi aracılığı ile sosyal bilimlere ait disiplinler tek 

tek veya çok disiplinli bir şekilde okutulur.(Tay, 2011). Sosyal bilgiler eğitim 

programları aracılığıyla demokratik vatandaşlık değerleri ve becerilerinin 

öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bilgi temelli ve 

bilimsel akıl yürütme ile bütünleşmiş ulusallığı kavramış bunun yanında 

evrensel değerlere de saygı duyan bir öğrenci profili sosyal bilgiler derslerinde 

öne plana çıkmaktadır (Kabapınar, 2014). 

Yaşadığımız 21. yüzyılda, gelişen teknoloji her alanda değişimi zorunlu 

kılmıştır. Değişen dünya koşulları eğitim alanlarına da yansımıştır, dolayısıyla 

etkili vatandaşın bu değişime göre yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu da öğretim 

programlarının değişen koşullara göre yapılmasını ortaya çıkarmaktadır. Aynı 

zamanda, tüm alanlardaki değişimin eğitime yansımaları, ülkemizdeki 

programın 4+4+4 olarak değiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu 

değişimlere bakılarak sosyal bilgiler eğitim programının kendini yenilediği 

görülmektedir (Tay, 2017). 

Sosyal bilgilerde sıkça rastlanılan otantik öğrenme öğrencilerin ilgi 

duydukları alana en iyi şekilse hazırlanmasını sağlar. Ayrıca bu yöntem 

öğrencinin ders içeriğini hazırlamasına ve olaylar arasında bağ kurmasına 

yardımcı olur. Bu öğrenme okul dışında da sosyal ve beşeri konulara 

odaklanmayı teşvik eder. Bu sayede öğrenciler gerçek hayatta yer alan konular 

arasında bağ kurmayı öğrenirler. 

Yeni sosyal bilgiler programında otantik öğrenme yaklaşımı direkt olarak 

belirtilmese de program da otantik öğrenme ile ilgili bazı bilgilerin yer aldığı 

görülmektedir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenmektedir (MEB, 2018, s.10):  

• Sosyal bilgiler öğrenme alanlarında; tarih, coğrafya, ekonomi, 

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal 

bilimler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi konuları bütünleştirilmiş 

olarak ele alınmaktadır. Konular tarih, coğrafya, insan hakları ve vatandaşlık 

diye ayrı ayrı değil, disiplinler arası yaklaşımla işlenmelidir.  

• Kazanımların gerçekleştirilmesinde “yerellik, güncellik, disiplinler 

arası, yansıtıcı sorgulama, geçmiş bugün- gelecek bağlantısı, zaman-

süreklilik-değişim ve esneklik” gibi sosyal bilgiler öğretiminin temel ilkeleri 

dikkate alınmalıdır. Vurgulanan bu ilkeler açısından gerektiğinde işleniş 

sürelerinde değişiklik yapılabilir.  

• “Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve “yansıtıcı düşünme olarak 

sosyal bilgiler” anlayışlarına önem verilmelidir. Öğrencilere, sosyal 

bilimcilerin (coğrafyacının, tarihçinin vb.) kullandıkları bilimsel yöntemler 

sezdirilmelidir. Okulun içindeki ve dışındaki olaylardan yararlanılarak 

öğrenciler sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla 
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karşılaştırılmalı ve karşılaştıkları sosyal problemler üzerine yansıtıcı 

düşünmeleri sağlanmalıdır.  

• Program’da kavram öğretimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle 

kavram öğretiminde sınıflamalar ve farklı kavram öğretimi yaklaşımları 

dikkate alınmalıdır. Anlam karmaşası, kavram karmaşası ve kavram 

yanılgılarının giderilmesine yardımcı olunmalıdır.  

• Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli 

olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel 

duyarlılığı ve milli bilinçleri geliştirilmelidir.  

• Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan da faydalanmaya 

önem verilmelidir. Bu çalışmalar okulun yakın çevresinden (okul bahçesi gibi) 

pazaryerine, resmî dairelere, fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazı 

alanlarına, atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara (tarihî yapılar, anıtlar, 

müze-kentler, savaş alanları, sanal müze gezisi vb.) yönelik olabilir. Ayrıca 

uygun konularda sözlü tarih ve yerel tarih çalışmaları da yapılmalıdır.  

• Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma 

teknikleri kullanılarak problem çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, 

karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa taşınabilir.  

• Son yıllarda dijital teknolojideki gelişmelere bağlı olarak vatandaşlık 

hak ve sorumluluklarıyla ilgili yeni durumlar (dijital vatandaşlık, e-Devlet, 

sanal ticaret, sosyal medya vb.) ve birtakım sorunlar (dijital bölünmüşlük, 

kimlik hırsızlığı, kişisel bilginin gizliliği, siber dolandırıcılık, siber zorbalık 

vb.) ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin dijital vatandaşlık yeterliliklerini 

geliştirmek amacıyla konuyla ilgili ders içi ve ders dışı etkinliklere yer 

verilmelidir.  

Yukarıda belirtilen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 

uygulanmasında yer alan “kazanımların gerçekleşmesinde güncellik, 

disiplinler arasılık, yansıtıcı sorgulama, okuldaki olaylardan yola çıkarak 

öğrencileri problem ile karşılaştırma, okul dışı ortamlardan faydalanma, karar 

verme ve eleştirel düşünme becerilerini içerme” gibi özellikleriyle otantik 

öğrenmeyle kolayca ilişkilendirilebilir. 

8. Sonuç 

Günümüz eğitim sisteminde bazı problemler bulunmaktadır. Bu 

problemlerin başında nüfusun artması ile ortaya çıkan kalabalık sınıf 

mevcutlarıdır. Kalabalık olan sınıflarda günümüz eğitim sisteminin ön plana 

çıkardığı öğrenci merkezli ve etkinlik temelli anlayışın sürdürülmesi oldukça 

zordur. Bu sebeple öğrenci merkezli anlayış yerine öğretmen merkezli anlayış 

uygulanmaktadır. 

Öğrenci merkezli anlayışta eğitimin uygulama yeri olan okullarda gerekli 

ortamın sağlanamaması en önemli problemlerdendir. Okulların bir kısmında 

laboratuvarlar, oyun alanları ve yemekhaneler öğrenciyi merkeze alan eğitim 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 5 

 

85 

 

anlayışının gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum öğrenci merkezli 

anlayışın uygulanmasını olumsuz etkilemektedir. 

20. yüzyıla kadar olan süreçte öğretmen merkezli uygulamalar söz 

konusudur. Bu dönemin başlarına gelindiğinde öğrenme merkezinde 

öğretmenlerin değil öğrencilerin yer alması gerektiği görüşü öne plana çıktı. 

İlerleyen süreçte geliştirilen kuramlar ile öğrenci merkezli bir anlayış oluştu. 

Bu kuramlar ile öğrenciyi bilgileri bulan, üreten, araştıran ve işleyen 

konumuna getirdi. Öğrencinin bulduğu ya da işlediği bilginin gerçek kaynağı 

ise gerçek dünya problemleriyle kazanıldığında anlamlı olduğu ön plana 

çıkardı. Bu durum da eğitimde gerçek dünya ve problemlerinin kullanılması 

gereken ortamlardır. 

Gerçek dünyanın eğitimde konu edinmesini hedef alan bir yöntem olarak 

otantik öğrenme kavramı geliştirildi. Otantik öğrenme yönteminde hedef 

öğrencinin konuyu ilk elden öğrenmesi değil gerçek dünyada var olan 

problemleri ortadan kaldırmasıdır. Öğrenci bu yöntemde problemi ortadan 

kaldırmak için bilgi ve beceriyi edindikten sonra öğrenme gerçekleştirir. 

Otantik öğrenme yönteminde süreç görevle başlayıp etkinlik ve 

değerlendirme ile devam eder. Öğrencinin üstlendiği otantik görevler 

problemlerin çözümünde kullanılan bilgi ve becerileri kazandırabilecek 

nitelikte olmalıdır. Ayrıca otantik etkinlik ve değerlendirmeler öğrenciye 

problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi sentezleme gibi yetenekleri 

kazandırır. 

Gerçek dünya problemi ile birlikte öğrenme sağlayan otantik öğrenmenin 

kalabalık sınıf ortamlarında uygulanması oldukça zordur. Ancak sadece sınıf 

ortamlarının azalması bir otantik öğrenme ortamı için yeterli değildir. Otantik 

öğrenme ortamında uzman rolünü üstlenen öğretmenin farklı konularda 

uzmanlardan destek alması öğretmenin yükünü azaltacaktır. Ayrıca otantik 

öğrenmenin gerçekleşmesi eğitimin içerisinde yer alan diğer kişileri doğrudan 

etkilemektedir. Bu kişiler öğrenme sürecine doğrudan ve dolaylı olarak etki 

ederek farklı roller üstlenmektedir. Bu kişilerden en önemlilerinden biriside 

ailedir. Ailenin otantik öğrenme sürecine koçluk eden uzmanla iletişime 

geçmesi gerekmektedir. Otantik öğrenme sürecinde öğrenme ortamı gerçek 

dünya ile bağlantılı olduğundan koçluk rolünü ailelerinde üstlenmesi 

gerekebilecektir. 
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Gönüllü Davranışların Ötesinde: Zorunlu Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışları 
 

Dr. Burcu AYDIN KÜÇÜK1 

1burcuaydin3407@hotmail.com: 

1. Giriş 

  Kuşkusuz her işletmenin var oluş amacı kâr elde etmek, büyümek ve 

devamlılığını sağlamaktır. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve beraberinde 

gelen rekabet, örgütlerde çalışanları amansız bir iş temposunun içine 

çekmektedir. Burada kilit nokta örgütün hedefleri ile çalışanlar arasında bir 

tutarlılığın ve uyumun olmasıdır. Çalışanların örgütün koymuş olduğu 

hedefleri gerçekleştirme konusunda istekli olmaları işletmenin mutlak başarıya 

ulaşmasında ön koşullardan biridir. Örgüt- çalışan uyumunun sağlanması da 

bireyin örgüte duyduğu bağlılık ile ilişkilendirilebilir. Çünkü çalışanın örgüte 

olan bağlılığı, yüksek bir örgüt performansına kaynak oluşturmakta ve işten 

ayrılma kararlarında azalma, işe zamanında gelme veya işe devamsızlık 

yapmama gibi istenen olumlu davranışların motivasyon kaynağı 

olabilmektedir. Ancak, örgüte olan bağlılığının yüksek olması arzu edilen 

çalışanlardan özgür iradelerinin ve gönüllüklerinin ötesinde rol ötesi 

davranışların beklenmesi zamanla streslerinin artmasına ve bireysel alanda 

tutum ve davranış değişimlerine sebebiyet verebilmektedir. Alan yazında 

üzerinde önem ile durulan örgüt sağlığına katkıda bulunacak toplum yararına 

davranışların (pro-social behavior)  işletmelerin asıl amaçlarının altında 

ezilmesi istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

noktada, sebep ile sonucun ortasında duruma açıklık getiren bir kavram olarak 

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı öncelleri ve muhtemel sonuçları açısından 

irdelenmeye değer bir konudur.  

  Çalışanların kendini bir örgüte ait hissetmesinin farklı sebepleri 

bulunmaktadır. Bazen çalışanın örgüte olan bağlılığının zorunlu taraflarının da 

olması günümüz koşullarında oldukça muhtemeldir. Çünkü kişinin işsiz 

kalması durumda katlanması gereken bir maliyet vardır ve bu durum kişinin 

örgütte devam etmesine bir nedendir. Çalışanın örgütte olan bu devamlılığı; 

zorunlu bağlılığa, çıkara, kazanca ve değiş tokuş esasına dayanır. Örgütten 

ayrılmanın maliyetinin yüksek olması1 bireye yöneticisinin ondan yüksek 

performans sergilemesi gerektirdiğini düşündürmektedir. Yöneticiler 

tarafından çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla ara ara verilen gayri 

resmi teşviklerin ve ödüllerin ise zamanla çalışanların üzerinde baskı 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ancak zamanla bu hissedilen baskı, kişinin yerini 

garantilemek için örgütte gönüllü olarak sergilediği davranışları zorunlu 

davranışlar haline dönüştürmeye başlamasına yol açmaktadır. Bu dönüşüm 

bireyin içten gelen ve örgüte gönüllü olarak fayda sağlayan bir durumdan 

                                                     
1 Natalie J. Allen, John P. Meyer, “Affective, Continuance, and Normative Commitmentt of the 

Organization: An Examination of Constructvalidity, Journal Of Vocatıonal Behavıor, no: 49, 

1996, 252–276,  s.252. 
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ziyade örgüt içinde başka bir dinamizm oluşturarak “zorunlu vatandaşlık 

davranışı” kavramını ortaya çıkarmıştır.2 

  Zorunlu Vatandaşlık Davranışı (ZVD)’nın tanımlanmasında bir ön 

koşul olarak örgütsel vatandaşlık davranışı konusuna eğilmek kavramın 

anlaşılması için önemlidir. Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) “sadece 

kendi görev ve sorumluklarını yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda örgüt 

içerisinde gerçekte onlara verilen rollerin ötesinde kendinden feragat ederek 

yardıma ihtiyacı olanlara yardımda bulunan çalışanların fazladan rol davranışı 

sergilediği gönüllü davranışlardır.” şeklinde tanımlanırken3 gönüllülük 

kavramına ışık tutan ÖVD ile kıyaslandığında ZVD, “kendiliğinden 

gerçekleşen davranışlar dışındaki herşey” şeklinde tanımlanabilir. Bu 

bakımdan gönüllü davranışları esas alan ÖVD’nin, çalışanların performansları 

doğrultusunda bazı koşullarda örgüt içi baskıcı tavırlar ile zorunlu davranışlara 

dönüşebildiği gözlemlenmektedir. İşte bu noktada es geçilmeyecek bir kavram 

olan ÖVD, zorunlu vatandaşlık davranışının arka planını oluşturarak örgüt 

içerisinde negatif tutum ve davranışlara sebebiyet vermektedir. 

Son zamanların önemi bir konusu olan ZVD, örgütsel davranış alan 

yazınında da irdelenmekte olan bir olgudur. Kavramın kısa açıklamasından 

sonra daha geniş anlatımına geçilmeden önce, konunun daha kolay anlaşılması 

için gerekli olduğu düşünülen örgütlere dair bir takım olgular anlatılmaktadır.  

 

2. Örgütsel Bağlılık 

İşletmeler açısından başarının sol anahtarıymış gibi görünen örgüt 

bağlılığının alan yazında nasıl tanımlandığına bakmakta fayda olabilir. Örgüte 

olan bağlılık, çalışanların daha fazla vatandaşlık davranışı sergilemesi gibi 

örgütlere önemli derecede katkı sağlayan kavramdır. Bu kavramın 

öncüllerinden Allen ve Meyer en genel anlamı ile örgüte bağlılığı  “çalışan ile 

çalıştığı kurum arasında var olan; çalışanın gönüllü olarak kurumu terk etme 

ihtimalini düşüren psikolojik bir bağ” olarak tanımlamışlardır.  İşletmeler için 

istenen sonuçların oluşmasına olumlu bir zemin hazırlayan çalışan bağlılığı 

aslında karşılıklıdır. Örneğin terfi ya da ücret artışı ya da çalışanın işletmede 

yerini garantileyecek bir sözleşme maddesinin sözleşmeye eklenmesi gibi 

maddi ve manevi bir biçimde ödüllendirilen bir çalışan beraberinde örgüte 

karşı olan sorumluluğunu da tam performans göstererek yerine getirecektir. Bu 

durumda çalışanın iş memnuniyeti örgüt tarafından sağlanmış olacak çalışan 

tarafından karşılık olarak da örgüte yönelik yüksek düzey görev odaklılık ve 

performans gibi geri dönüşler yaşanacaktır.  Bu noktadan bakıldığında “Sosyal 

Değişim Teorisi” olarak adlandırılan ve karşılıklılığı esas alan bu kavram, 

                                                     
2 Zhao, H., Peng, Z., & Chen, H. K. (2014). “Compulsory Citizenship Behavior and Organizational 

Citizenship Behavior: The Role of Organizational Identification and Perceived Interactional 

Justice”, The Journal of Psychology, vol: 148, no:2, 177-196. 
3 Tai, C. C. L., Chang, C. M., Hong, J. Y., & Chen, L. C. (2012). “Alternative Models for The 

Relationship among Leadership, Organizational Citizenship Behavior, and Performance: A Study 

of New Product Development Teams in Taiwan”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, 

511-517. 
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sosyal ilişkilerde durumun önemine dikkat çeker. Çünkü kendisine saygı 

duyulduğunu ve değer verildiğini hisseden çalışanların örgüte karşı olan 

duygusal bağlılıkları ve güvenleri artacaktır. 

3. Örgütsel Kimlik 

İşletmelerde, örgüte bağlılığın sonucunda ortaya çıkan bir diğer olumlu 

örgütsel çıktı desteklenen örgüt kimliğidir. Çalışanlar arasında örgüte 

bağlılığının yüksek olması aynı zamanda, çalışanların örgüt kimliğini 

destekleyerek örgüte yönelik olumlu davranışlar sergilenmesine olanak 

sağlayacaktır. Çünkü güçlü bir örgütsel kimlik algısı işletmeye hem bilişsel 

hem de duygusal olarak bağlanma sonucunu doğuracaktır.4 Çalışanların 

örgütsel kimlik algısının artması kendilerini örgüte daha fazla ait 

hissetmelerini ve işletmeyi sahiplenmelerini sağlayacaktır. Bu sahiplenme 

duygusu ile de örgüt iklimini ılımlaştıran bu 

durum hedeflere ulaşmak için işbirliği 

yapılması konusunda çalışanları teşvik eder.5 

Böylece işletmeler için istenen çalışanın örgüte 

bağlılığı gerçekleşmiş olur. Ancak bu bağlılık 

çalışanın örgütteki rolünün ne olduğu ve iş 

tanımının neleri gerektirdiği konusundaki 

soruların açık uçlu olmasına neden olabilir. Peki 

öyleyse kendini örgütün bir parçası olarak gören, örgüt ile özdeşleşen, güçlü 

örgütsel etkililiğe katkıda bulunan bu çalışanların örgüte bağlılığı, örgütsel 

vatandaşlık davranışlarına aracılık etmekte midir?  

4. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı  

Pek çok araştırmacının ilgisini çeken örgütsel vatandaşlık davranışı 

işletmelere kazandırmış olduğu çıktılar ile dikkat çekmektedir. Örgütlerde 

çalışanlara yüklenen belli bir takım rol davranışları vardır. İş tanımları 

doğrultusunda her meslekten çalışanın sorumlu olduğu temel görevler 

mevcuttur. Bazı durumlarda ise biçimsel (in- role) olarak tanımlanmamış, 

çalışanın görev tanımının ötesinde herhangi bir ödül sisteminde bağımsız 

ancak örgüt yararına sergilenen birtakım davranışlar da çalışanlar tarafından 

sergilenebilir.6 Rol ötesi davranış (ekstra-role) olarak tanımlanan bu durum 

örgütsel etkililik ile sürekliliğin sağlanmasında, çalışanların yalnızca önceden 

tanımlanmış rol davranışlarında bulunmamalarını bunun yanı sıra yenilikçi ve 

içten gelen davranışları yapma konusunda da istekli olmaları gerektiğini öne 

                                                     
4Şirin Atakan Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz, “Örgütsel Kimlik Algısı, 

Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik 

Bir Araştırma”, Journal Of Business Economics and Political Science, vol:2, no:4, 75-89, 2013, 

s.78. 
5Daniel Korschun, “Boundary-Spanning Employees and Relationships with External 

Stakeholders: A Social Identity Approach”, Academy of Management Review, vol: 40, no: 4, 

2015, 611–629, s.616. 
6Eun-Suk Lee, Tae-Youn Park, “Identifying Organizational Identification as a Basis for Attitudes 

and Behaviors: A Meta-Analytic Review”, Psychological Bulletin American Psychological 

Association, vol:141, no:5, 2015, 1049 –1080, s.1051. 

Örgüt İklimi; çalışanların 

davranışlarını etkileyen 
örgüt içi çevrenin yine 

çalışanlar tarafından nasıl 

algılandığı ve onların 

üzerinde nasıl bir etki 
bıraktığı ile ilgilidir. 
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sürmektedir.7 Çünkü bu istek ve gönüllülük örgütün gelişmesinin ve 

ilerlemesinin tetikleyici unsurlarıdır.8 Amacı örgüte katkı sağlamak olan bu rol 

davranışının kaynağı da örgüt içerisindeki iş birliğinden ve iş uyumundan 

gelir.9 

Bir çalışanın içerisinde bulunduğu örgüte kendini ait hissetmesinin sadece 

örgüt ikliminde olumlu bir esintiye sebep olduğunu söylemek yeterli kalmaz. 

Çünkü bu durum çalışanların genel mutluluk düzeyine de katkı sağlayacaktır. 

Öyleyse örgüte bağlılık ve örgütsel kimlik tanımlarının bizlere tutmuş olduğu 

ışık ile örgütsel vatandaşlık davranışı kavramının tanımına geçilebilir. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı için bir anahtar kelime düşünülürse 

“gönüllülük” kavramı kendisini tanımlamada ne kadar etkili olduğunu bizlere 

kanıtlayacaktır. Çünkü her bir çalışanın yapmak ile yükümlü olduğu görevler 

ve mecburiyetler ötesinde bazı işlerin aslında fedakârlık ile çalışanlar 

tarafından gönüllü olarak yapıldığı göze çarpan önemli bir ayrıntıdır. 

Kavramın öncüllerinden Organ’ın örgütsel vatandaşlık davranışı tanımının “ 

sadece kendi görev ve sorumluklarını yerine getirmekle kalmayıp aynı 

zamanda örgüt içerisinde gerçekte onlara verilen rollerin ötesinde kendinden 

feragat ederek yardıma ihtiyacı olanlara yardımda bulunan çalışanların 

fazladan rol davranışı sergilediği gönüllü davranışlardır.” şeklinde olduğu 

görülmektedir.10 

Örgütsel vatandaşlık davranışı zorunlu vatandaşlık davranışının ne 

olduğunu açıklamak için öncelikli olarak incelenmesi gereken konudur. Çünkü 

gönüllü davranışları esas alan ÖVD’nin, çalışanların performansları 

doğrultusunda bazı koşullarda örgüt içi baskıcı tavırlar ile zorunlu davranışlara 

dönüşebildiği gözlemlenmektedir. Bu bakımdan es geçilmeyecek bir konu 

olan ÖVD, zorunlu vatandaşlık davranışının arka planı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

İçerisinde çalışma arkadaşlarına yardım etme, birey ya da grup 

performansını iyileştirmek için onlara yöntem öğretme, işin gerektirdiğinden 

fazla performans gösterme ve örgüt imajını dışarda da temsil etme gibi 

yükümlülükleri barındıran ÖVD kendi içinde iş tanımının dışına 

çıkabilmektedir. 11 Bu durum ilk bakışta işin monotonluğunu azaltıyormuş gibi 

görülebilir. Kişi bu şeklide kendini geliştirdiğini düşünebilir. Aynı zamanda 

                                                     
7Fatih Çetin, Ali Fikirkoca, “Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel Ve Tutumsal Aktörlerle 

Öngörülebilir mi?”,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:64, cilt:4,  s.44. 
8Mariela Pavalache-Ilie, “Organizational Citizenship Behaviour, Work Satisfaction and 

Employees Personality”, Procedia – Social and Behavioral Sciences,  no:127, 2014, s.489. 
9Maria Tims, Arnold B. Bakker, and Daantje Derks, “Job Crafting and Job Performance: A 

Longitudinal Study”, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol:24, no:6, 

2015,  s.915. 
10Cheng Ling Taia, ΤChe-Ming Changb, ΤJhao-Yu Hong, cΤLi-Chun Chend,” Alternative Models 

for the Relationship among Leadership, Organizational Citizenship Behavior and Performance: A 

Study of New Product Development Teams in Taiwan”, Social and Behavioral Sciences, no: 57, 

2012 , s.513. 
11Mihir Ajgaonkar, Utpal Baul, S.M. Phadke, “Relationship Between Organizational Citizenship 

Behavior and Job Characteristics Model of Motivation: An Empirical Study”, NMIMS 

Management Review, vol: April – May, 2012, s.53. 
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kariyer noktasında iş çeşitliliği çalışan tarafından kendisi için artı bir puan 

olarak algılanabilir.12 Bu durumun, örgüt içerisinde yüksek düzeyde sosyal 

etkileşimi doğurduğundan çalışanın gelişimine katkıda bulunurken onun 

motivasyonunu ve iş memnuniyetini arttırdığınım ve işe olan bağlılık 

noktasında güçlü bir etkiye sebep olduğunu söylemek doğrudur. Çünkü birey 

daha fazla iş başardıkça kendini örgütün vazgeçilmez bir üyesi olarak 

hissedebilir. Ancak çalışan için daha fazla sorumluluk demek bir bakıma, özel 

hayatta a-sosyalleşme, yorgunluk ve artan stres demektir.13 Avantajların 

dezavantaja dönüştüğü bu noktada ÖDV’nin anahtar kelimesi gönüllülük 

acaba nerede kalmaktadır? İş genişletme ile sömürüldüğünü düşünme 

arasındaki ayırım, örgüt içerisinde çalışan davranışlarının ÖVD’den ZDV’ye 

dönüşmesinde kırılma noktası olabilir mi?  

ÖVD ilk araştırılmaya başlandığı yıllardan itibaren çalışanların ödül 

beklentisi olmadan gösterdikleri performansa dikkat çekmektedir. Böyle bir 

beklentinin olmamasına rağmen bazı çalışanların bazen biçimlenmiş rol 

davranışlarının ötesine geçtikleri görülmektedir. Ancak en nihayetinde görev 

tanımlarının dışına çıkan çalışanlar nedeniyle örgüt içerisinde olumsuz bir 

takım durumlar da yaşanabilmektedir. Bunlardan bazıları işlevsel (amaç ile 

örtüşen) ve birbiri ile uyumlu olmayan davranışlardır. Bu durumda, aynı 

zamanda rol çatışmaları da yaşanabilmekte aslında kimin hangi rolü üstlendiği 

belirsizleşmektedir. Bu belirsizlik kimi çalışan için daha fazla iş yükü anlamına 

gelmekteyken kimi çalışan için olması gerekenden daha az sorumluluk 

demektir. Gözlemlenemeyen ve tamamen öznel olarak değerlendirilen bu 

durum örgüt içi anlaşmazlıkların habercisi olabilmektedir.14 Acaba bu sonuç, 

gönüllülük kavramından zorunluluğa dönüşümünün ilk kıvılcımları olarak 

değerlendirilebilir mi? 

Bu sorular aklımızın bir köşesinde dursun. ÖDV’yi tam anlamanın 

önemine değinmiştik. ÖVD üzerine yapılan çalışmalar, bu olguyu beş boyutta 

incelemişlerdir. Bunlardan ilki “fedakarlık” boyutudur. Tamamen gönüllülüğe 

dayalı olan bu boyutta bir çalışan iş arkadaşına kendi görev tanımının dışında 

herhangi bir mecburiyeti olmaksızın yardım etmektedir. Bu durum şu örnekle 

izah edilebilir. Şirkette araştırma-geliştirme bölümünde çalışmakta olan Sinan 

orada hizmetli görev kadrosunda yer alan hamile çalışan Ayşe’ye ağır yük 

kaldırmaması için bu tarz görevlerde yardımcı olabilmektedir. İşte bu onun 

tamamen gönüllü olarak sergilediği bir davranıştır. İkinci boyut olarak 

“nezaket” boyutu bireyin gelecekte olması muhtemel sorunları şimdiden 

mantıklı çıkarımlarda bulanarak önleme çabasında olmasıdır. Örneğin 

Sinan’ın bir diğer çalışma arkadaşı Betül’e kendisinin hazırlamış olduğu 

denetleme formunda fark ettiği eksiklikleri söylemesi ve onu bu konuda ikaz 

                                                     
12 Enver Özkalp, “Örgütlerde İşin Çalışanlar için Anlamı ve İş Dizaynı”, Kamu-İş, cilt: 7, sayı: 2, 

2003. 
13Mohsin Ali Raza, Muhammad Musarrat Nawaz, “Impact of Job Enlargement on Employees’ Job 

Satisfaction, Motivation and Organizational Commitment: Evidence from Public Sector of 

Pakistan”, International Journal of Business and Social Science, vol:2,  no:18,  2011, s. 269. 
14Min-Huei Chien, “A Study to Improve Organizational Citizenship Behaviors: A View from 

SHRM”, Journal of American Academy of Business, vol:4, no:2, 2004, 289-291, s.290. 
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etmesi olası sorunların önüne geçmektedir. Üçüncü boyut “centilmenlik” ise 

olumsuz hal, tutum ve davranışlardan kaçınmayı gerginlik yaşanabilecek 

durumlarda örgüt iklimini yumuşatacak bir tavır takınmayı anlatmaktadır. 

Sinan’ın şirket yönetiminden kaynaklı yaşanan örgütsel adaletsizliğe rağmen 

işletme dışındaki çevreye karşı herhangi bir kötü söylemde bulunmaması buna 

bir örnek olabilir. Yaşanan hayal kırıklığına rağmen işe zamanında gelme ve 

işe devamlılık noktasındaki hassasiyeti, görevini tam yerine getirmesi ve 

gerektiği taktirde kendinden beklenenden daha fazlasını gönüllü bir şekilde 

yaparak örgüte katkı sağlaması hem kendinin hem grubun verimliliğini 

arttırırken Sinan’ın bu davranışı “vicdanlılık” boyutunu açıklamaktadır. Bütün 

bunların neticesinde yaşadığı probleme rağmen hala kendini örgüte ait 

hissetmesi ve örgüte psikolojik bir bağ ile bağlanması ÖVD’nin “sivil erdem” 

boyutu olarak nitelendirilebilir. 

Yukarıda değinilen çalışanların örgüte olan bağlılığı, biçimsel ya da rol 

ötesi olarak tanımlanmış davranışların örgüte nasıl yansıdığı, örgüt iklimini 

destekleyecek örgütsel kimlik algısı, örgütsel vatandaşlık davranışlarının 

bireye ve örgüte yönelik doğal sonuçları işletmeleri daha ileriye ya da daha 

geriye götürecek olan adımlardır. Genel olarak amaçları kâr elde etmek ve 

sürekliliklerini sağlamak olan işletmelerin bu amaçlarına ulaşabilmesi için 

işletmelerin ve çalışanların aynı yolda omuz omuza ilerlemesi gerekmektedir. 

Ancak bu şekilde, sürdürülebilir bir etkinlik ve verimlilik sağlanacaktır. Gerek 

sosyal-ekonomik şartlar gerekse eğitim seviyesinin standartlaşması ile her 

daim çalışmaya uygun eleman bulma imkanı bir iş sahibi olmanın kıymetine 

vurgu yapmaktadır. İşte bu noktada mercek altına alınması gereken farklı 

çalışan-yönetici-işletme sahibi davranışları vardır. Entelektüel sermaye ve 

işinde yetkin olma bir tarafa dursun, işletmelerin işe alma ve yerleştirme 

kriterlerinin önde gelen belirteçleri günümüzde psiko-sosyal özellikler olarak 

öne çıkmaktadır. Bu durumda, önem verilen istekler ve değişen ihtiyaçlar 

bizlerin yönünü başka bir tarafa çevirmektedir. 

5. Zorunlu Vatandaşlık Davranışı 

Görünürde çalışanların iş tanımlarının belirli sınırları varken bazıları için, 

işin görünmeyen yüklü bir kısmı vardır. Gönüllü olarak sergilenen bireysel 

davranışlardaki amaç örgüte katkı sağlamak ve örgütün hedeflerine ulaşması 

için elinden geleni yapmaktır. Bu amaçla hareket eden bir çalışan iş tanımı 

dışındaki işleri de yapabilmektedir. Ancak zaman geçtikçe aynı işin yapılması 

hep aynı çalışandan beklenmiştir. Bu beklenti bazen bütün bir örgüt tarafından 

bazen de bağlı bulunan yönetici tarafından olabilir. Aslında çalışan gönüllü 

olmasa da bir takım mecburiyetlerinden ötürü ona yüklenen bu işi yapmak 

zorunda da kalıyor olabilir. Hatta bu durum çalışanın kişisel özelliklerinden de 

kaynaklanabilir. Bütün bunlar derlenince iş anlamında omuzlara yüklenen 

sorumluluklar, cevaplanması gereken yeni bir sorunun doğmasına neden 

olmuştur: “Acaba bu işi neden ben yapıyorum?” 

Örgüte bağlılık, örgütsel kimlik ile ÖVD’nin harmonisi çalışan mutluluğu 

ve işletme amaçları için olumlu bir bileşenken bunların bir adım ötesi, olumlu 

hissiyatın gönüllükten koptuğu nokta, bizleri başka bir gerçekle karşı karşıya 
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getirmektedir. İşletmelerin hep daha fazlasını başarabilme isteği, bizlerden de 

beklentilerin hep daha fazla olması ile birebir yol almaktadır. “Yapacak çok 

işim var.” ile “Yapılacak çok iş var.” ifadeleri arasındaki nüans acaba içinde 

bulunduğumuz durumu açıklamakta mıdır? Biraz düşününce çalışanın mesai 

saatleri içerisinde ne kadar boş kalma fırsatı olduğu ve bu boşlukların zaman 

geçtikçe yeni sorumluluklar ile nasıl doldurulduğu, en sonunda çalışanın başını 

kaşıyacak zaman dahi bulamayacak kadar iş yükünün artması kaçınılmaz son 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni düşünüldüğünde acaba iş tanımı 

içinde olsun ya da olmasın bir çalışandan en yüksek düzeyde verimlilik almak 

olamaz mı? Öyleyse çalışanlar bu gibi durumlar ile karşılaşınca iş tanımı 

dışında verilen görevlere “hayır” deme cesaretini hatta bazen lüksünü yaşıyor 

mu? Neden evet o işi de yaparım, yapayım şeklinde bir zorunluluk 

içerisindeler?  

Örgüte olan bağlılığın duygusal 

ve devamlı taraflarından farklı olarak 

bazen bireyin örgüte zorunlu bağlılık 

hissetmesi durumu da günümüz 

koşullarında oldukça muhtemeldir. 

Bireyin işsiz kalması durumda 

katlanması gereken maliyet ile 

bağlantılı olan örgüte devamlılık; 

zorunlu bağlılığa, çıkara, kazanca ve 

değiş tokuş esasına dayanır. Örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olması15 

bireye yöneticisinin ondan yüksek performans sergilemesi gerektirdiğini 

düşündürmektedir. Böylelikle birey bazında performansın örgütsel etkinlik 

üzerindeki olumlu etkisi iş yerinde daha fazla ÖVD sergilenmesine yol 

açmaktadır. Bunu takiben yöneticiler tarafından bu verimliliğin devamı için 

ara ara verilen gayri resmi teşviklerin ve ödüllerin ise zamanla çalışanların 

üzerinde baskı oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu hissedilen baskı bireyin yerini 

garantilemek için gönüllü olarak sergilediği davranışları zorunlu davranışlar 

haline dönüştürmeye başlamıştır. Bu dönüşüm bireyin içten gelen ve örgüte 

gönüllü olarak fayda sağlayan bir durumdan ziyade örgüt içinde başka bir 

dinamizm oluşturarak “zorunlu vatandaşlık davranışı” kavramını ortaya 

çıkarmıştır.16 

ÖVD’nin sergilenmesinde yaşanan değişiklik zorunlu vatandaşlık 

davranışına (ZVD) kaynak oluştururken daha çok çalışanların ekstra rol 

davranışlarının olumsuz etkisi üzerinde durulmuştur. Geleneksel rol 

davranışlarına ışık tutan ÖVD ile kıyaslandığında ZVD, “kendiliğinden 

gerçekleşen davranışlar dışındaki herşey” dir. Bu tanımda doğal olarak ÖVD 

ile ZVD arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir kısım araştırmacılar 

                                                     
15Erol Eren, Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, “Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve 

Yaratıcı Davranış Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi, Yönetim Dergisi, cilt:18, sayı: 57, 

2007. 
16Hongdan Zhao, Zhenglong Peng, Hsıu-Kueı Chen, “Compulsory Citizenship Behavior and 

Organizational Citizenship Behavior: The Role of  Organizational Identification and Perceived 

Interactional Justice, The Journal of Psychology, vol:148, no:2, 2014, 177–196, s.178. 

Çalışanın örgüte bağlılığının üç şekli 
olabilir. Duygusal bağlılık, çalışanın 

kendini örgüte ait hissetmesi ve 

örgütün bir parçası olarak görmesi 

iken; devamlı bağlılık, çalışanın 
örgüte ayırmış olduğu zaman ve 

sergilediği çaba sonucu bir bağlılık 

duymasıdır. 
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ÖVD’nin tam anlaşılabilmesinde ZVD’nin çok büyük katkı sağladığını 

savunmaktadırlar.17 Çünkü çalışanları olumsuz olarak etkileyen bir takım 

tutum ve davranışlar vardır. Bunlardan bazıları çalışanda işten ayrılma fikrinin 

oluşması, örgüt içinde göz ardı edilen ya da görmezden gelinen durumların 

yaşanması ve çalışanda sönme gibi bir takım 

davranışların gözlemlenmesidir. Sonuç 

olarak bunlardan örgütsel performans ve 

örgütsel etkinlik olumsuz etkilenmektedir. 

Örgüt içerisinde bireyin sergilediği 

ekstra rol davranışı örgüt performansını ve 

etkinliğini olumlu yönde etkilerken bir 

taraftan bu fazladan rol davranışı çalışanlar üzerinde olumsuz bir etkiye 

sebebiyet vermiştir. Çünkü daha fazlasını başarabileceği düşünülen, başardığı 

görülen ve hatta başarması istenen çalışanlardan beklentiler artmaktadır. Bu 

durum ise çalışanlarda sömürülme hissini uyandırmakta, çalışan-yönetici 

arasında psikolojik bir gerginlik hali oluşturmaktadır. Buna sebep olarak işin 

gönüllülükten gerekliliğe dönüşmesi, görev tanımı sınırlarının genişlemesi –iş 

genişlemesi- ve bireyin rolünün belirsizleşmesi gösterilebilir. Artan iş yükü 

nedeniyle bazen yöneticilerin çalışanları tarafından önyargılı 

değerlendirmelere maruz kaldığı gözlemlenmektedir.18 Çalışanları bu 

düşünceye iten sebebin altında çalışma hayatında başarılı olmanın artan baskısı 

ve yöneticilerin çalışanlar üzerinde rol ötesi davranışları sergilemeleri için 

onları buna zorlamaları vardır. Bunu yaparken de çalışanlar sürekli kontrol 

altında tutulur ya da sindirme ve baskı yoluyla onların iş tanımları dışındaki 

görevleri yapmaları sağlanır. Bu baskı çalışanların psikolojik güven algısını da 

olumsuz etkilemektedir. Çünkü çalışanın sömürüldüğü ve emek istismarına 

uğradığı hissi onun örgüte olan bağlılığını zedeleyebilir, onda düşmanlık 

duygusu oluşturabilir ve bu durum örgütün birliğini tehdit edebilir. ZVD ile 

ilişkili olan psikolojik güvenlik algısına göre çalışan kendini ne kadar güvende 

hissederse bir o kadar iş tanımı dışındaki görevlere de gönüllü olarak katılmak 

isteyebilir. Ne var ki sosyal ve yönetsel baskılar çalışanların gönüllü olarak bu 

tarz aktivitelere katılmalarını zorunlu kılmaktadır.19 Bu durum çalışanı sadece 

işten ayrılma maliyetine katlanmak zorunda bırakmayabilir. Örneğin, bir 

reklam ajansında çalışan Emre Bey afiş ve poster işlerinden sorumludur. 

Ancak zaman zaman üst yöneticisinden katalog ve broşür birimine de destek 

olması istenmektedir. Emre Bey’in iş tanımı, sadece afiş ve poster 

düzenlemesini kapsasa da ondan bazen gönüllü olarak mesaiye kalması 

beklenecek ve diğer birime de yardım etmesi için zorlanacaktır. Yine de Emre 

                                                     
17Hongdan Zhao, Zhenglong Peng, Hsıu-Kueı Chen, “Compulsory Citizenship Behavior and 

Organizational Citizenship Behavior: The Role of Organizational Identification and Perceived 

Interactional Justice”, s. 179. 
18Eran Vigoda-Gadot, “Redrawıng The Boundaries of  Organizational Citizenship Behaviour? An 

Empirical Examination of Compulsory Extra-Role Behavior in The Workplace”, Journal of 

Business and Psychology, vol:21, no: 3, 2007, s.382.  
19Hongdan Zhao, Zhenglong Peng, Yong Han, Geoff Sheard, Alan Hudson, ,”Psychological 

Mechanism Linking Abusive Supervision and Compulsory Citizenship Behavior: A Moderated 

Mediation Study”, The Journal of Psychology,  vol:147, no:2, 2013, 177–195, s.180. 

Sönme; daha önce 
pekiştirilmiş davranışın 

pekiştirilmemeye başlanması; 

buna bağlı olarak davranışın 

azalması ve ortadan 

kalkmasıdır. 
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Bey mesai saatlerini kapsasın ya da kapsamasın kendini bu işin dışında tutarak 

iş tanımının ötesinde bir görev üstlenmeyebilir. Ancak bunun geri dönüşü olası 

bir terfi durumunda ona yansıyacaktır. Aynı pozisyondaki bir diğer arkadaşı 

Nevin Hanım, her ne kadar Emre Bey’den daha az kıdeme sahip olsa da kendi 

iş tanımı dışındaki görevlerde de göstermiş olduğu performanstan dolayı şirket 

tarafından terfi ile ödüllendirilen kişi olabilir. 

ZVD’nin sergilenmesinde bireyin özel yaşamı dışında örgüt 

içerisindeyken kendini nasıl gördüğü de önemlidir. Bu durumdan ötürü sosyal 

kimlik teorisi, bireyin iş yapma biçimi, tutum ve davranışlarını etkilediğinden 

dolayı önem taşımaktadır. Çünkü bu teori, iş yerinde fazla çaba gösteren 

bireyler için ana motivasyon kaynağı olarak örgütsel kimliği desteklemektedir. 

Örgütsel kimlik bireyin psikolojik durumlarından etkilenir. Bireyin iş yerinde 

göstermiş olduğu performans ile yaşamakta olduğu psikolojik sıkıntıları birbiri 

ile ilişkilidir ve bu durum onun örgütsel kimlik algısına da yansımaktadır. Bu 

bağlamda bireyin örgütsel kimlik algısı ÖVD ile ZVD arasındaki ilişkide 

müdahaleci bir etkiye sahiptir. Şöyle ki örgütsel kimlik algısına göre birey 

kendini sınıflandırma ve kendini geliştirme ihtiyacı içerisinde olabilir. Ancak 

bireyin iş tanımı dışındaki görevleri örgütsel kimliğin bu iki kaynağı için 

zorluk çıkarabilmektedir. İşte bu noktada ZVD, bir taraftan bireyin kendi iş 

tanımı dışında başka işlerden de sorumlu olmasına vurgu yaparken diğer 

taraftan çalışanın kariyer gelişimini olumsuz yönde etkilediğinden, iş 

memnuniyet düzeyinde olumsuz bir etkiye sebep olabilmektedir. Bireyin iş 

tanımındaki belirsizlikten ve çalışma koşullarından kaynaklanan ve onu 

olumsuz bir şekilde etkileyen bu durum bireyde yukarıda değinilen psikolojik 

sıkıntılarından biri olan iş stresinin artmasına yol açmaktadır. En nihayetinde 

bütün bunlardan çıkarılabilecek temel sonuç, ZVD ile örgütsel kimlik arasında 

olumsuz bir ilişkinin olduğudur. Halbuki çalışanın güçlü bir örgütsel kimliğe 

sahip olması iş yerindeki problemlerle daha kolay başa çıkabilmesini ve bu 

problemlerin çözümü noktasında farklı bakış açıları geliştirebilmesini 

sağlamaktadır.  

Örgütsel kimlik ile ZVD arasındaki 

ilişkiyi açıklarken etkileşimsel adaletin 

rolünden de bahsetmekte fayda vardır. 

Etkileşimsel adalet sosyal ve 

yönetimsel baskıyı azaltarak örgüte olan 

aitlik ve örgütsel kimlik algısını 

etkilemektedir. Aynı şekilde etkileşimsel 

adalet bireyin içinde bulunduğu psikolojik huzursuzluk deneyimine cevaben 

oluşturduğu benlik kavramının ruhsal temelinden de sorumlu 

tutulabilmektedir. Bu noktada da bu adalet algısı çalışanın iş yapma biçimlerini 

etkilemektedir. Yönetici ile çalışan arasında var olan iletişimdeki adaletten 

bahseden etkileşimsel adalet, çalışanın fikirlerini alan ve onların fikirlerine 

değer veren yöneticilerin tutumlarının ve davranışlarının nasıl olması 

gerektiğinden bahseder. Çalışanlarına destek vererek onların yetki 

kullanmalarını sağlayan ve özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunan 

yöneticiler çalışanları tarafından hem itibar görür hem de bu durum onlara olan 

Etkileşimsel adalet, prosedürler 

uygulanırken karar mercilerinin 

davranışlarında adaletli 
davranmasını içerir.  Yetkililerin, 

karar verme sürecinde bireylere 

neyi nasıl söylendiği önemlidir. 
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güven duygusunu güçlendirir. Böylelikle çalışanları ile iletişim içinde olan 

yöneticilerin örgütsel amaçları gerçekleştirilebilmesinin daha kolay olduğu 

söylenebilir.20 Çünkü çalışanın, yönetimden memnun olması ve yöneticisine 

güven duyması sayesinde örgütsel kimlik algısı ve örgüte olan aidiyet duygusu 

güçlenir. Örgüt içinde algılanan bu adalet duygusunun vatandaşlık üzerindeki 

önemi yadsınamaz bir gerçekken etkileşimsel adalet ZVD’nin sosyal 

işlevlerini etkisiz hale getirebilir. Bunun nedeni olarak yöneticilerine saygı 

duyan ve onlara itibar eden çalışanlar aynı şekilde kendilerine saygı duyan, 

fikirlerini önemseyen ve alınacak kararlara katılım hakkını veren yöneticilere 

sahip olduklarında  çalışanlar arasında görülen örgütsel birlik algısının da 

yüksek olması gösterilebilir. Bu birlik ve beraberlik duygusu çalışanların 

motivasyonunu arttırarak iş tanımı dışında verilen fazladan görevlerin olumsuz 

etkisini ve buna bağlı olarak artan iş stresini azaltacaktır. Etkileşimsel adalet 

sayesinde yöneticisine güven duyan ve örgüt içerisinde eşitlikçi bir havanın 

hakim olduğunu düşünen çalışanlarda ZVD ile oluşan sömürülme ve emek 

istismarı gibi olumsuz duygular en aza indirgenecektir. Burada dikkat edilmesi 

gereken en hassas nokta, yöneticiler tarafından belirli birey ya da gruba yönelik 

olası bir kayırmanın tüm örgütü etkileyip örgütsel aidiyet, birlik ve beraberlik 

duygusuna zarar vermesinin önüne geçmek olacaktır. 21 Son olarak 

etkileşimsel adaletin örgüt içindeki havayı olumlu yönde etkilediğinden, 

yönetime ve yöneticiye olan güveni arttırdığından, aitlik hissiyatı 

doğurduğundan dolayı ZVD ile iş memnuniyeti arasında ılımlaştırıcı bir görevi 

olduğu söylenebilmektedir. 

ZVD’nin sergilenmesi noktasında ulusal kültürde etkili olabilmektedir. 

Örneğin Hofstede’nin ulusal kültür boyutlarından toplumun yapısını gösteren 

bireycilik/çoğulculuk, güç mesafesi ve erillik/dişilik boyutlarının etkisi göz 

önünde bulundurulabilir. Bireyciliğin hakim olduğu bir örgütte vurgu bireysel 

iş performansına yapılmaktadır. Ancak çoğulculuğun egemen olduğu bir 

toplumda takım/ekip çalışması vardır. Bu bakımdan çoğulcu toplumlarda 

bireylerden hedefe ulaşmak için kendi iş tanımlarının dışına çıkması toplum 

tarafından da beklenebilir. Çünkü bireyin görevini benimsediği gibi örgütü 

benimsenmesi de söz konusudur. Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda 

ise bireyin bir üst yöneticisine hayır demesi oldukça zordur. Sırf bu nedenle 

bile çalışanlar bazen kendi iş tanımları dışında da yöneticilerinin verdiği 

görevleri üstlenebilmektedir. Aksi taktirde yönetici ve çalışanlar arasında eşit 

olmayan güç dağılımından dolayı çalışanlar işten atılma korkusu taşıyabilir. 

Eril toplumlarda ise rekabet önemlidir. Bu rekabet sadece şirketler bazında 

değil çalışanlar arasında da yaşanabilmektedir. Bu neticeye göre de rekabet 

çalışanın çıkarına göre farklı sonuçlar doğurabilir. Örneğin performansa dayalı 

bir terfi söz konusu olduğunda çalışanlar kendilerini göstermek için gönüllü 

                                                     
20Hüseyin Yılmaz, Atila Karahan, “Liderlik Davranışı, Örgütsel Yaratıcılık ve İşgören 

Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Uşak’ta Bir Araştırma” , Yönetim ve Ekonomi”, 

cilt:17, sayı:2, 2010, s.146. 
21Hongdan Zhao, Zhenglong Peng Hsıu-Kueı Chen, “Compulsory Citizenship Behavior and 

Organizational Citizenship Behavior: The Role of Organizational Identification and Perceived 

Interactional Justice”, s.181-182. 
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bir şekilde ZVD sergileyebilirler. Çünkü bu durum onlar için kendini 

gösterebilme fırsatıdır. 

6. Çalışanlar (Mavi Yaka-Beyaz Yaka) Arasında ZVD’nin 

Sergilenmesindeki Olası Farklı Nedenler  

Çalışanlar açısından, ZVD sergilemenin altında yatan temel sebebin işten 

ayrılmanın maliyeti olarak düşünülebilmektedir. Ancak çalışanlar arasındaki 

mesleki konum farklılığı durumun başka bir açıdan da değerlendirilmesini 

gerektirmiştir. Belli bir akademik eğitimden geçerek bir meslek sahibi olan 

bireyler ile herhangi bir akademik eğitim gerektirmeyen işlerde çalışan 

bireylerde maliyet temelli zorunluluk önem derecesi açısından farklılık 

göstermektedir. Akademik eğitimi gerektirmeyen işlerde çalışan bireyler ile 

yapılan görüşmeler sonucunda, iş tanımı dışındaki görevlere neden evet 

dediklerine cevap, öncelikle işten ayrılmanın maliyetinin onlar için yüksek 

olması gösterilebilir. Hepsi şuan çalıştıkları işe ihtiyaçları olduğunu ifade 

ederken yöneticileri ile herhangi bir çatışma yaşanmaları durumunda işten 

atılma korkusu yaşadıklarını eklemişlerdir. Yedek işçi ordusu olarak 

tanımlanan bu çalışanların vasıfsız eleman konumunda olduklarının bilincinde 

olmaları, aynı nitelikte halihazırda iş arayan bir çok bireyin varlığı, onların 

işten atılma korkusunu tetiklemektedir. Aynı zamanda bu çalışanların 

işletmede birçok üst yöneticilerinin olması onların direkt olarak hangi birime 

ait olduklarını belirsizleştirmektedir. Bu durumda da bir işin fazladan mı yoksa 

iş tanımı sınırlarında mı yapıldığı anlaşılmamaktadır. Çalışanın hangi birime 

ait olduğuna dair yaşanan bu muamma, işe ilk başlandığı zamanlarda 

kendilerine verilen fazladan görevlerin hissettirilmeden yaptırılmasına neden 

olduğunu ifade etmişlerdir. Böylece çalışanlar, kendileri ile ilişkili olsun ya da 

olmasın herhangi bir biriminden herhangi birinin vermiş olduğu görevleri 

yapmak zorunda hissetmektedirler. Hatta kimi çalışanlar hafta sonu izinli 

olabilmek için hafta içi verilen her işe evet diyebileceklerini ifade etmişlerdir. 

Bu kademe çalışanları açısından bir diğer zorluk ise yöneticiler arasında 

yaşanan çatışmalardır. İş tanımı dahilinde hakların korunması noktasında bir 

yönetici daha hassas davranırken başka bir yönetici aynı hassasiyeti 

gösterememektedir. Bu sebeple de çalışan iş tanımı içerisinde olmadığını bilse 

bile yöneticiye hayır diyememektedir. Aslında bu bireylerin işe alım sürecinde 

iş tanımlarının doğru yapılmamasından ve çalışana doğru aktarılamamasından 

kaynaklanan bir sonuç olarak da görülebilir.  

İşten ayrılmanın maliyetine vurgu yapan bu sonuç, yukarıda bahsedilen 

yerleşik algıyı destekliyor gibi görülebilir. Ancak yapılan görüşmelerde, belli 

bir akademik eğitim sonucunda belli bir meslek grubuna ait ve bir alanda 

uzmanlaşmış çalışanlarda ise ZVD’ nin sergilenmesinin farklı sebepleri 

gözlemlenmiştir. Tıpkı yedek işçi ordusu sınıfına giren çalışanlar gibi işten 

ayrılmanın maliyetinin de önemi yadsınamaz bir gerçekken işletmenin 

kurumsal kimliği, çalışanın kişiliği ve itibarı, terfi-izin gibi hakları da önemli 

sebeplerdendir.  

Çalışanlar ve çalışanlar- yönetici arasındaki uyumun mutlu bir çalışma 

ortamı sağladığını düşünen bireyler bu uyumun bozulmaması için 
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yöneticilerinin verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmek istemektedirler. 

Ancak bazen çalışanlar arasında da işten kaytarma davranışları görülmektedir. 

Bir işin zamanında yerine getirilmesi için herkesin üstüne düşeni yapması 

gerekirken bir kısım çalışanın daha az çaba göstermesi diğer çalışanların daha 

fazla çalışmasına yol açabilmektedir. Çünkü işin yetişmemesi bütün örgütü 

olumsuz etkileyecektir. Bunu göze alamayan bazı çalışanlar iş ahlaklarına 

gösterdikleri özenden ötürü mecburen üstüne düşenden daha fazlasını 

yapmaya kendini zorunlu hissettiklerini söylemişlerdir. Örgüt içerisinde daha 

fazla işten sorumlu olmak ve birçok işi başarmak diğer aynı pozisyondaki 

çalışma arkadaşının gözünde dahi o işin yetkilisi olarak görülmeyi sağlamıştır. 

Birey üzerindeki bu olumlu etki, bazı keskin noktalarda çalışana inisiyatif alma 

yetkisini kazandırabilir. Aynı şeklide ZVD sergileme konusunda bazı 

çalışanlar, çalışma arkadaşlarının onlara bağımlı olmasının ve yöneticilerinin 

onları sorumlu kişi görmesinin kendilerini içten içe tatmin ettiğini ifade 

edilmişlerdir. Bu keskin virajı döndükten sonra biçimlenmiş rol ötesi 

davranışların yönetici tarafından çalışana yüklenmesine hayır diyememenin 

bir sebebi de çalışanın bu işi başarabileceğini yöneticiye fazlasıyla hissettirmiş 

olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple bazen bir işin yarım kalması 

ya da tamamlanmaması, ÖVD aşamasında performansını ispat etmiş çalışanın 

akla gelmesine neden olmaktadır. Çünkü çalışanının kapasitesinin farkına 

varan bir yönetici onun iş tanımını sözsüz bir sözleşme ile çalışanın 

kapasitesine doğru genişletmektedir.  “Senin elinden geliyor.” şeklinde 

yerleşen algı sonucu fazladan verilen işleri yapmamak, çalışan için yapamadı 

gibi bir sonuca dönüşerek itibarına ve ona duyulan güvene zarar 

verebilmektedir. Hatta bazen yönetici çalışanını “Yapabileceği halde 

yapmadı.” şeklinde değerlendirebilir. Olası bir iş değiştirme durumunda 

arkasında olumsuz bir referans bırakmak, çalışan için “başarısız biri” kimliği 

oluşturmak kadar tehlikelidir. Bu öngörü ile hareket eden çalışan, ZVD 

sergileyebildiğini ifade etmektedir.  

Bir başka açıdan böyle bir durumda bir işe hayır demek artık çalışan için 

ileri de birçok kapının kapanması anlamına gelebilmektedir. Çünkü Sosyal 

Takas Teorisinde de anlatıldığı gibi yönetici ile çalışan arasındaki karşılıklı 

fayda alışverişi hassas bir denge içerisindedir. Kazan- Kazan mantığından 

hareketle “Kendin işletmeye ne kadar fayda sağlarsan işletmede sana aynı 

fayda ile karşılık verir.” düşüncesi bazı çalışanları ZVD sergilemeye itebilir. 

Çalışanların ifade ettiği gibi iş tanımı dışında olsa da verilen işleri yapmak 

çalışana örgütte kalıcılık sağlamakta, bu da onun için bir güven duygusu 

oluşturabilmektedir. İşletmede, yerini garantilemek için ZVD’ye katlanan 

çalışan bir diğer yandan maddi/manevi kazançlara da kapısını aralamaktadır. 

Şöyle ki eğer, çalışan yönetimde hatır gibi manevi bir duygu sağlamışsa 

herhangi bir izin durumunda kolaylık yaşadığını söylemektedir. Yine herhangi 

bir terfi durumu söz konusu ise ZVD’ye katlanan çalışanın tercih edilme oranı 

fazladır. Ya da örgüt içinde bir çatışma durumunda bu çalışanın yönetim 

tarafından kayrılması söz konusu olabilir. Bunlarda çalışanın ZVD’ ye 

katlanmasının bir sebebidir.  
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Bazı çalışanlar ise hiyerarşi ve formal gücün etkisinin ZVD için önemli 

olduğunu söylemiştir. Çünkü çalışanlar iş tanımı dışında istenen görevleri 

yerine getirmediği taktirde informal yaptırımlara ve psikolojik şiddete maruz 

kaldıklarını/kalacaklarını düşünmektedirler. Çalışanın en ufak bir açığını 

gördüğünde,  eline bir koz geçirmiş gibi davranan bazı yöneticiler, bu hatayı 

telafi etmek yerine çalışan hakkında soruşturma açılabilir ya da sözleşmesini 

yenilemeyebilir. Aynı şekilde çalışan, zamanı gelince ücret artışının yeterince 

yapılmaması gibi bir yaptırımla karşılaşabilir. Bu şartlar altında çalışan 

bireyin, motivasyonu azaldığı için çalışan, kendini yenileme ve geliştirme 

konusunda istekli olmayabilir. 

Bazı kesim çalışanların ise neden ZVD sergilemeleri gerektiği konusunda 

hassasiyetlerinin oldukları gözlemlenmiştir. İşletmenin amaçları, vizyonu ve 

misyonu çalışanın tutumlarını zorunluluktan gönüllülüğe dönüştürebilir. 

Örgüte güçlü bir sadakati varsa, örgütün menfaati ile çalışanın menfaati 

örtüşüyorsa, çalışanın hakları korunuyorsa, yönetici işleri paylaştırırken 

adaletli davranıyorsa ve bu durum kısa bir süre içinse yine çalışan ZVD 

sergileyebileceğini ifade etmiştir. 

ZVD konusunda başka bir gerçek ise kişilik yapısında gizlidir. Karşı tarafı 

kırmak istememek, hayır deme cesaretine sahip olamamak, yardımcı olduğu 

hissini yaşamak, çalışanı ZVD sergilemeye götürmektedir. Eğer çalışan yeni 

bir işe başlarken uyum sorunu yaşıyorsa halihazırda devam eden düzenini 

bozmak istemediğinden ZVD’ ye katlanabilmektedir. Çünkü iş arama 

sürecinin zor olduğunu ve yeni bir işe girdiğinde kıdemin ne olursa olsun 

ortama acemi olacağını düşünen çalışanlar mevcut düzenlerini bozmaktan 

çekinmektedirler. Genel olarak işletmelerin düşüncesinin iki kişilik işi tek 

kişiye yaptırarak çalışan maliyetinden kâr sağlamak olduğunu düşünen 

çalışanlar başka bir işte de benzer sorunlar yaşayacaklarına inanmaktadırlar. 

Kimi çalışanlar ise zaten ZVD sergileyeceklerinin farkında olarak işi kabul 

ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Son olarak her iki grup çalışan için başlangıçta ZVD sergilemenin altında 

yatan ortak sebep kendini kuruma kabul ettirme düşüncesidir. Çünkü çalışanlar 

kişilik tarzlarının, iş hakkında bilgi sahibi olmak ve işi iyi yapmak kadar 

önemli olduğunu düşünmektedirler. Her işletmenin çalışanından, en azından 

bazı kritik dönemlerde, ZVD sergilemesini beklediğine inanan çalışanlar, 

liderlik tarzının önemli olduğunu ve aşırı sömürülmeye dayalı gücendirmenin 

olmadığı takdirde bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. 
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1. Giriş 

Eğitimde temel amaç çocuk, genç ve yetişkinlere nitelikli bir eğitim 

hizmeti sunmaktır. Bu görevin başarıyla gerçekleştirilebilmesi öğretimin 

ayrıntılı olarak planlanmasına ve düzenlenmesine bağlıdır. Bu bağlamda 

öğretim tasarımı önem kazanmaktadır.  

Öğretim biliminin ilkelerinden yola çıkarak, öğrenenlerin öğrenmelerine 

rehber olacak öğretim sürecinin etkili şekilde işe koşulmasını sağlayacak her 

türlü yolun planlanması öğretim tasarımını oluşturur (Fer, 2009). Veliu ve 

Selimi (2011) ise öğretim tasarımını, öğrenme teorileri ve öğretim sistemi 

arasında ilişki kurarak bir strateji geliştirme olarak tanımlamaktadır. Öğretim 

tasarımına temel olan ve tasarımın genel çerçevesini belirleyen değişmeyen 

dört temel öğe bulunmaktadır. Bu öğeler, öğretim tasarımı sürecinin 

başlangıcında sorulan soruların cevabıdır. Buna göre, bu dört öğe öğrenenlerin 

özellikleri (tasarım kimin için hazırlanıyor), hedefler-içerik (öğrenenlerin neyi 

öğrenmesi ya da kanıtlaması amaçlanıyor), öğretim stratejileri-yöntemler 

(konu içeriği ya da beceriler nasıl öğrenilir) ve değerlendirme işlemleri 

(öğrenmeye ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl değerlendirilecek)olarak açıklanabilir 

(Morrison, Rose ve Skemp, 2004). Yapılan incelemelerde, birçok farklı 

öğretim tasarım modellerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Farklı tasarım 

modellerinden Morrison-Ross-Kemp Modeli, Gerlach-Ely Modeli, Pie 

Modeli, Arcs modeli, Addie Modeli, Dick ve Carey Modeli, Gagne ve Briggs 

Modeli gibi modellerden söz etmek de mümkündür.  

 

1.1. Evrensel Öğretim Tasarımı 

Tasarımda, insan yetenekleri ve gereksinimleri önemlidir. İnsanlar farklı 

yeteneklere, ilgilere, bakış açılarına ve deneyimlere sahip olmakla birlikte 

farklı geçmiş ve kültürlerden gelirler. Bu model, tasarımda birey 

farklılıklarının nasıl ele alınacağını açıklamaktadır. Öğrenme sürecini anlamak 

ve öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklamak üzere geliştirilen 

kuramlardan biri de beyin temelli öğrenmedir. Evrensel Öğretim Tasarımı 

(Universal Design for Learning) bir sınıftaki her öğrencinin gereksinimlerini 

karşılamayı amaçlayan, beyin temelli öğrenmeye (nerofizyolojik kuram) 

dayalı olarak geliştirilen bir öğretim biçimidir. Öğrenme beyinde gerçekleştiği 

için beynin bölümlerinin ve bu bölümlerin işlevlerinin araştırılarak ortaya 

çıkarılması, kalıcı bir öğrenmenin nasıl meydana gelebileceği konusunda 

ipucu vermektedir. Bu nedenle, beyne uyumlu bir öğretim modeli ile 
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öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmeleri sağlanabilir. Geçmiş dönemde, 

beyin üzerine yapılan araştırmalar beynin anatomisine ve farklı bölgelerin 

işlevlerine odaklanmıştı. Son dönemde ise, bilim beyni belirli işlevlere sahip 

ayrık yapılar topluluğu olarak görmek yerine bütünleşik ve 

örtüşen ağların karmaşık bir ağı olarak açıklamaktadır. Öğrenme ise bu ağlar 

arasındaki ve içindeki bağlantılardaki değişiklikler olarak tanımlanmaktadır 

(Nelson, 2014). Evrensel tasarıma dayalı öğrenme tanıma ağları, stratejik ağlar 

ve duyusal ağlar olmak üzere üç beyin ağına odaklanmaktadır. Bu ağların üç 

ortak özelliği bulunmaktadır. Birincisi, "ağlar uzmanlaşmıştır" olarak 

açıklanabilir. Bu özelliğe göre, herhangi bir makine gibi ağlar da birlikte 

çalışan ve her birinin bir şekilde uzmanlaştığı birçok farklı parçadan oluşur. 

İkincisi "ağlar heterarşiktir" biçiminde olup veri, güç ve etki akışının, yalnızca 

üstten alta değil aynı zamanda alttan üste ve yan yana da olduğu anlamına gelir. 

Son olarak da beyin ağları, hem bireyler arasında, hem bireyler içinde hem de 

zaman içinde oldukça değişkendir (Meyer, Rose ve Gordon, 2014). 

Bu öğretme klinik bir ortamda önemli öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerle 

çalışmaya başlayan kişiler tarafından kurulmuş olan CAST (Center for Applied 

Special Technology-1984) tarafından geliştirilmiş, ilk yıllarda öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerle uygulamaları yapılmıştır. Bu kuruluşta yer alan 

nöropsikiyatri uzmanları, profesörler ve eğitmenler  geleneksel ortamda aynı 

seçeneklere sahip olmadıklarını bildikleri özel öğrencilerle klinik ortamda 

yapılan çalışmalarda önemli ilerlemeler gördüklerini açıklamışlardır. Bu 

ilerlemeler, önemsenen sorunları öğrencilerin kendi yetenekleri ile çözebilir 

hale gelmelerini sağlamaktadır. Çünkü öğrenciler, ihtiyaçlarını karşılayacak 

araç, olanak ve stratejiler sağlandığında bunların üstesinden gelme konusunda 

yetenekli olduklarını göstermişlerdir (Nelson, 2014). Tasarımın gelişim süreci 

içerisinde ilkokuldan üniversiteye farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerle 

çalışmalar yapılmıştır. Evrensel öğretim tasarımı üç ana ilkeye dayanmaktadır. 

Bu ilkeler farklı araçlar ve kaynaklar aracılığı ile öğrenmenin nasıl 

geliştirilebileceğinin anlaşılması bakımından kılavuzluk etmektedir. Bu 

ilkelerden birincisi, birden fazla temsil aracı sunmayı (bilgi ve içeriğin farklı 

şekillerde sunulması), ikinci ilke birden çok eylem ve ifade aracı sunmayı 

(öğrencilerin bildiklerini gösterme yollarını farklılaştırma) ve üçüncü ilke de 

farklı katılım araçları sunmayı kapsamaktadır. Farklı katılım araçları da 

öğrenenlerin dikkatini zirvede tutar, uygun dürtüler sunar ve motivasyonu 

artırır (Meyer, Rose ve Gordon, 2014). 

Öğrenme ortamlarında bireysel farklılık olağandır. Evrensel tasarıma 

dayalı öğrenme, eğitimcilere bu çeşitli ihtiyaçları karşılamalarına izin veren 

esnek hedefler, yöntemler, materyaller ve değerlendirmede fikirler vererek 

öğrenci değişkenliğini ele almaya yardımcı olur (CAST, 2011). Evrensel 

tasarım, “bir boyutun herkese uyması” anlamının aksine birçok insanın 

ihtiyaçlarını karşılamak için alternatiflerin gerekliliğini kabul eder. Evrensel 

öğretim tasarımının gelişim sürecinde kabul görmüş fikirlerin bazıları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

* Sınıftaki çeşitlilik düzeltilmesi gereken bir problemden ziyade beklenendir. 
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* Genellikle ortalama başarılara sahip olmayan öğrencilerde neyin çalışıp 

çalışmadığına dikkat etmek herkes için öğrenmeyi artıracaktır. 

* Eğer tüm öğrenciler benzer eğitim hedefleriyle tanışırsa öğretim ve 

değerlendirme net bir şekilde kavramsallaşır. 

* Teknolojinin etkili kullanımı tüm öğrencilerin temsil edilmesini sağlarken 

geleneksel bir sınıfta görülmeyen şekilde fikirlerini farklı yollarla ifade 

etmelerini sağlar (Friesen, 2007). 

Evrensel Öğretim Tasarımı modelinin altı aşaması vardır. Bunlar; hedef; 

çeşitlilik; değerlendirme; yöntem, materyal ve medya; öğretim ve yansıtmadır 

(Ralabate, 2016). Şekil 1'de bu tasarım modelinin yapısı gösterilmiştir: 

 

Şekil 1. Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli 

 

Evrensel Öğretim Tasarımı modeline göre işlem basamakları Ralabate 

(2016) tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 

1. Hedef: Uygun ve açık öğrenme hedefleri belirlenmesini kapsamaktadır. 

Bu hedeflerin özellikleri; özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve zamana 

bağlı biçiminde açıklanabilir. Aşağıdaki tabloda da bu bileşenler ve 

aralarındaki ilişkilere yer verilmektedir. 

 

Şekil 2. Evrensel Öğretim Tasarımı modeli hedef bileşenleri 

 

HEDEFLER

SPECIFI
C  

(ÖZEL) MEASURA
BLE

(ÖLÇÜLEBİ
LİR)

ATTAINABLE

(ULAŞILABİLİ
R)

RESULTS-
ORIENTED(S

ONUÇ 
ODAKLI)

TIME-
BOUND 
(ZAMAN
A BAĞLI)
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2. Çeşitlilik: Hedefleri belirlerken ve öğretimi yaparken öğrenci 

değişkenliğinin etkisini incelemektedir. 

3. Değerlendirme: Anlamlı ve bilgilendirici değerlendirmeler 

belirlenmesini kapsamaktadır. Hedefleri net bir şekilde değerlendirme 

unsurlarıyla eşleştirmeyi, ürünleri ve gelişmeyi beraber ölçmeyi içerir. 

Değerlendirme erişilebilir, geçerli, güvenilir ve tarafsız olmalıdır. 

4. Yöntem, materyal ve medya: Etkili öğretim yöntem ve materyalleri 

seçmeyi kapsamaktadır. Evrensel Öğretim Tasarımı modelinde 

kullanılabilecek bazı yöntem ve modeller; Uygulamalı Öğretim (Bilişsel 

Çıraklık), Tartışma, Karşılıklı Öğretme, Birlikte Öğrenme (Grup Çalışması), 

Zihinsel Modelleme, Keşfederek Öğrenme, Sorgulamaya Dayalı 

Öğrenme/Problem Temelli Öğrenme ve Durumlu Öğrenme olarak 

açıklanabilir. 

5. Öğretim: Öğretimin yapılmasını ve öğrencilerin değerlendirilmesini 

içerir. 

6. Yansıtma: Dersin öğretmen ve öğrencinin gelişimi ile ilgili bilgi verip 

vermediğinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Öğretim uygulamaları, bireyler arasında hızlı ya da yavaş, yetenekli ya da 

özel, gelişmiş ya da gecikmeli biçimde yapay farklılıklara neden 

olabilmektedir (Friesen, 2007).  Eğitim sisteminde belirlenen hedeflere 

ulaşmak için öğrenciye verilmesi gereken bilginin her geçen gün giderek 

artması ama buna paralel olarak öğrenci sayısının da artması ciddi bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bireylerin öğretim sürecinden daha 

fazla yararlanması için bireysel öğretim daha önemli hale gelmektedir (Uşun, 

2004). Eğitim içeriğinin bireyselleştirilmesi, öğrencinin uygulamaya adapte 

olması nedeniyle öğrenmeyi daha cazip kılmaktadır (Gamboa, Builes ve 

Monsalve, 2017). Son yıllarda giderek artan sayıda araştırmacı, öğrencilerin 

matematik öğrenmelerine yardımcı olmak için farklı yaklaşımların gerekli 

olduğunu savunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (2018) tarafından hazırlanan 

son matematik öğretim programlarında belirtilen “Hiçbir insan bir başkasının 

birebir aynısı değildir.” cümlesi de evrensel tasarıma dayalı öğrenmenin bakış 

açısı ile paralellik göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal 

Araştırma Konseyi Komitesi (NCTM, 2001) tarafından matematikte yeterlilik 

ile ilgili beş farklı özellik tanımlanmıştır. Bu özellikler, öğrenme için evrensel 

tasarımın üç ilkesinin temelini oluşturan üç beyin ağına göre de 

sınıflandırılabilir. Bu özelliklerden ilki kavramsal anlayıştır. Eklemenin 

çıkarma yoluyla tersine çevrilebileceğini anlama gibi matematiksel 

kavramların, işlemlerin ve ilişkilerin kavranmasını içerir. Bu özellik, tanıma 

ağlarının bir işlevidir. İkincisi olan prosedürel akıcılık, problemdeki sayılardan 

veya değişkenlerden bağımsız olarak basit bir iki adımlı cebirsel denklemi 

çözme gibi prosedürleri uygun bir şekilde yerine getirme becerilerini 

gerektirir. Üçüncüsü olan stratejik yeterlilik, birkaç pencere ve kapılı bir odayı 

boyama için gereken minimum boya kutusu sayısını belirleme gibi 

matematiksel problemleri formüle etme, temsil etme ve çözme yeteneğini ifade 

etmektedir. Uyarlayıcı akıl yürütme ise bir desen için genelleme formüle etme 
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ve açıklama gibi mantıksal düşünce, açıklama ve gerekçelendirme kapasitesini 

içerir. Bu üç özellik de stratejik ağlarla ilgilidir. Son olarak da, üretkenlik 

eğilimi matematiğin mantıklı, kullanışlı ve değerli olduğunu görmek için 

gayret, kişisel inançları kapsar ve duygusal ağlarla ilgilidir. 

Evrensel Öğretim Tasarımının prensipleri ve bu tasarımın gerçekleştirildiği 

sınıflar son on yılda araştırmacılar, yazarlar ve öğretmenler tarafından oldukça 

ilgi görmektedir. Yurt dışında yapılan çalışmalardan Azawei, Parslow ve 

Lundqvist (2017) tarafından, UDL ilkelerinin (çoklu temsil, eylem ve ifade ve 

katılım araçları) uygulandığı, teknolojiyle geliştirilmiş geleneksel bir web 

tasarımı kursunun etkinliği incelenmiştir. Anket ve eylem yöntemlerinin 

birleştirildiği karma bir araştırma tasarımı kullanılan çalışmanın sonucunda, 

eğitim teknolojilerinin müfredatı takip etmek için kullanılmasının, öğrencinin    

e-öğrenmeyi kabul etme istekliliğini artırdığı ortaya koyulmuştur. Cook, 

Kavita ve Collins (2017) ise yaptığı çalışmada, UDL çerçevesinin duyusal ve 

davranışsal bozuklukları olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş öz-düzenleme 

uygulamalarını tasarlamada nasıl kullanılabileceğini açıklamıştır. Courey, 

Tappe, Siker ve LePage (2012), UDL eğitiminden önce ve sonra öğretmen 

hazırlık programındaki öğretmen adaylarının ders planlarını karşılaştırmıştır. 

Bu kapsamda, öğretmenler UDL ilkelerine dayanan çeşitli öğretim 

stratejilerini ders planlarına dâhil etmiş ve böylece de içeriğin tüm öğrenciler 

için daha erişilebilir olmasını sağlamışlardır. Coyne, Evans ve Kargers (2017), 

UDL’nin zihinsel ve gelişimsel engelli öğrencilere okuryazarlığı destekleme 

potansiyelini araştırmıştır. Elektronik kullanım günlükleri ve öğrenci 

tarafından üretilen tartışmalar, projelerin tanımlayıcı olarak analiz edildiği bu 

çalışmanın sonucunda, çevrimiçi tartışmalarda yaşa bağlı içerik, seçim ve 

sosyalleşme fırsatlarının öğrenciler için ilgi çekici olduğu açıklanmıştır. 

Edyburn (2010), UDL’nin on yıllık gelişimini analiz edip uygulamaya yönelik 

on tane öneri sunmuştur. Gamboa, Builes ve Monsalve (2017) ise, öğrenci 

profili ile eğitim kaynakları arasındaki etkileşime dayalı bir öğrenme biçimi ve 

dijital televizyon teknolojileri ile görsel ve işitsel algının desteklenmesinde 

kullanılan  t-öğrenme bağlamında eğitim içeriği oluşturmak için UDL’nin 

dâhil edilmesi sürecini incelemiştir. Keneddy, Thomas, Meyer, Alves ve Llyod 

(2014), içerik toplama podcastları (CAP) adı verilen multimedya tabanlı bir 

öğretim aracının oluşturulmasına rehberlik etmek için UDL modelini 

kullanmışlardır. Lowrey, Hollingshead, Howery ve Bishop (2017), 

öğretmenlerin UDL çerçevesinin uygulanması ve orta ila şiddetli zihinsel 

engeli olan öğrencilerin eğitime dahil edilmesi ile ilgili öykülerini incelemiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda, öğrenenin değişkenliğini yorumlama, katılım 

hakkında konuşma, takım başarısını teşvik etme ve UDL'nin farklı 

açıklamaları biçiminde dört tema ortaya çıkmıştır. Parra ve arkadaşları (2018) 

ise, UDL ilkelerini kullanan bir çevrimiçi öğrenme teknolojileri kursu 

planlamışlardır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, kurs tasarımının 

geliştirilmesinin yanı sıra UDL kavramlarını derslerinde uygulamak isteyen 

diğer eğitimciler için fikir sağlamıştır. Smith ve Lowrey (2017), UDL’nin 

zihinsel engelli bireyler için etkilerini araştıran beş tane makaleyi analiz 

etmiştir. Vie (2018) tarafından yapılan çalışmada da, öğrenme için evrensel 
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tasarım (UDL) ilkelerinin çevrimiçi yazma derslerinde sosyal medyayı etkin 

bir şekilde desteklemek için nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır. 

Ülkemizde bu tasarımın eğitimdeki uygulamalarına bakıldığında, biri lise 

diğeri ise ilkokul düzeyinde gerçekleştirilmiş olan iki çalışma bulunduğu 

görülmüştür. Bunlardan Yavuzarslan (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, 

evrensel tasarıma dayalı öğrenmenin öğrencilerin matematik dersindeki 

akademik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisi 

ilkokul kademesinde araştırılmıştır. Araştırmada, deney ve kontrol grubu 

olmak üzere iki farklı grup belirlenmiş olup deney grubunda evrensel tasarıma 

dayalı öğrenme modeli uygulanırken, kontrol grubunda ise matematik öğretim 

programına dayalı bir öğretim gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda, 

evrensel tasarıma dayalı öğrenmenin öğrencilerin matematik dersi başarılarını 

artırmada ve matematik dersi ile ilgili tutumlarını artırmada büyük etkiye sahip 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin evrensel tasarıma dayalı öğrenmenin 

matematik dersine yönelik dikkat, ilgi, işbirliği ve öz düzenleme becerilerini 

arttırdığı; bilginin kalıcılığı, çeşitliliği ve etkin katılımı sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Yüzlü (2017) tarafından yapılan çalışmada ise, evrensel tasarıma 

dayalı öğrenmenin İngilizce öğretiminde lise öğrencilerinin dil bilgisi yapısını 

öğrenme ve öz-düzenleme becerilerine etkisini incelemiştir. Araştırmada 

deney ve kontrol grubu olmak üzere iki farklı grup belirlenmiştir. Deney 

grubunda "Evrensel Tasarıma Dayalı Öğretim" gerçekleştirilirken kontrol 

grubunda geleneksel öğretim gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda, 

"Evrensel Tasarıma Dayalı Öğretim" modelinin öğrencilerin başarıları, öz-

düzenleme becerileri üzerinde geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu 

açıklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, ortaokul düzeyinden geometri 

alanında evrensel öğretim tasarımını içeren bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

Buradan hareketle, bu çalışmada Evrensel Öğretim Tasarım modeline göre bir 

ders tasarımı geliştirilmiştir. Ardından da, bu ders tasarımının yedinci sınıfta 

daire ve daire diliminin alanı konusunun öğretiminde akademik başarıya 

etkisinin incelenmesi ve geliştirilen öğretim tasarımına ilişkin öğrenci 

görüşleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlarla, bu araştırmada aşağıda yer 

alan araştırma problemlerine ve alt problemlerine cevap aranmıştır: 

1. İlköğretim yedinci sınıf geometri dersinde daire ve daire dilimi 

konusunun Evrensel Öğretim Tasarımı modeline göre geliştirilen ders tasarımı 

ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi var mıdır? 

2. Araştırmaya katılan yedinci sınıf öğrencilerinin Evrensel Öğretim 

Tasarımı ile yapılan uygulamaya ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

2. Yöntem 

Bu çalışma, tasarım tabanlı bir araştırmadır. Bu araştırma Wang ve 

Hannafin (2005) tarafından "Tasarım tabanlı araştırma; döngüsel olarak 

yapılan analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerinin araştırmacılar ve 

katılımcılar ile işbirliği içinde ve gerçek uygulama ortamında yapıldığı, 

bağlama duyarlı tasarım ilkelerinin ve kuramlarının geliştirilmesine yönelik, 

eğitim uygulamalarını iyileştirme amacıyla yapılan sistematik ve esnek bir 

araştırma yöntemi" olatak tanımlanmıştır (Akt. Kuzu, Çankaya ve Mısırlı, 
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2011). Tasarım tabanlı araştırmada, araştırma sürecini araştırmacı ile 

katılımcılar birlikte yürütmektedir (Cobb, Confery, Disessa, Lehrer ve 

Schauble, 2003). Bu yöntemle birlikte farklı öğrenme biçimleri tasarlanır ve 

bu öğrenme biçimleri uygulanır. Tasarlanan yapılar süreç boyunca 

değerlendirilir. Bu nedenle, tasarım tabanlı araştırma yöntemi klasik tasarım 

yöntemlerinden ayrılmaktadır. Klasik tasarım yöntemlerinde ise, tasarım 

ortaya koyulduktan sonra değerlendirilir, kullanıcılara sunulur ve tasarım 

tamamlanmış olur. Tasarım tabanlı araştırma yöntemi, çalışmalarda 

kullanılırken yalnızca başarı veya başarısızlık değil öğrenmenin oluştuğu 

koşullara da odaklanır. Bu araştırma yöntemi ile var olan kuramlardan ziyade 

yeni ürünler geliştirmek için farklı araştırma yöntemleri bir araya getirilir 

(Edelson, 2001). Araştırmanın tasarımında Evrensel Öğretim Tasarımı modeli 

kullanılmıştır.  

 

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışmanın katılımcılarını 2018-1019 öğretim yılının bahar döneminde 

Bursa ili Yıldırım ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim gören yedinci sınıf 

öğrencileri arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 

örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. 

Daire ve daire diliminin alanı konusunun öğretimi Evrensel Öğretim Tasarımı 

modelinin ilkeleri (birinci ilke birden fazla temsil aracı sunma, ikinci ilke 

birden çok eylem ve ifade aracı sunma ve üçüncü ilke de farklı katılım araçları 

sunma) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Analizi 

Evrensel tasarıma dayalı öğrenmenin her bir aşamasına yer verecek şekilde 

hazırlanan ders planına, iki matematik öğretmeninin de görüşü alınarak son 

şekli verilmiştir. Ders planı çoklu bilgiyi aktarma, çoklu eylem ve ifade araçları 

sağlama, çoklu katılım araçları sağlama olarak evrensel tasarıma dayalı 

öğrenme ilkelerine göre hazırlanmış ve hazırlanan ders planı 2018-1019 

öğretim yılının bahar döneminde Bursa ili Yıldırım ilçesindeki bir devlet 

okulunda öğrenim gören ve araştırmaya katılan yedinci sınıf öğrencilerine 

uygulanmıştır. Konunun başında UDL'ye uygun olarak ön değerlendirme, 

sonunda ise ağırlıklı olarak sürece dayalı değerlendirme yapılmıştır. 

Çalışmanın nicel kısmına ait veriler, öğretmen tarafından hazırlanan, bir 

uzman tarafından kapsam ve geçerliliği geometri dersine yönelik kazanımları 

da göz önüne alınarak incelenen ve dört açık uçlu sorudan oluşan bir Başarı 

Testi aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan uygulamalar ardından da, soruların 

doğru cevaplanmasına yönelik yüzde ve frekans değerleri tablo şeklinde 

verilmiştir. Böylelikle betimsel analiz aracılığı ile çalışmanın bu kısmındaki 

veriler analiz edilmiştir. 

Nitel kısma ait veriler ise, iki tane açık uçlu sorudan oluşan açık uçlu anket 

formuyla elde edilmiştir. Bu sorular; "Grup etkinliğini beğendiniz mi? 

Dairenin alanının farklı biçimlerde sunulması öğrenmenizi nasıl etkiledi?" ve 

"Öğretmenin yapılan çalışmaları kontrol edip dönüt vermesi derse katılımınızı 
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artırdı mı?" şeklindedir. Çalışmada, görüşme sonucu elde edilen verilerin 

analizi için de yine betimsel analizden yararlanılmıştır. 

 

2.3.  Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli 

Modelin aşamaları daha önce de açıklandığı gibi Hedefleri tanımlama, 

Öğrenen değişkenliğini yorumlama, Değerlendirmeyi belirleme, Metot ve 

materyal seçme, Öğretim ve Yansıtma şeklinde olup bu araştırma da bu 

aşamalar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Aşağıda, bu araştırmada kullanılan 

Evrensel Öğretim Tasarımı modeli çerçevesindeki uygulama aşamalarına ve 

her aşamada yapılacak olan işlemlere detaylı bir biçimde yer verilmiştir 

(CAST, 2011). 

Evrensel Öğretim Tasarımı modeline göre ilköğretim yedinci sınıfta sınıf 

daire ve daire dilimi konusunun öğretim tasarımı için aşamalar; 

Hedef: Okullarda işlenen derslerin içeriğini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

tarafından belirlenmektedir. Yayımlanan İlköğretim Matematik Dersi öğretim 

programında, yedinci sınıf Daire ve Daire Diliminin Alanı konusunun 

kazanımı, "M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar."  biçiminde 

verilmiştir. Bu kazanımın açıklaması "Merkez açı ile daire diliminin alanı 

ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir." ve 

kazanılması istenen temel yeterlilikler de "İletişim, İlişkilendirme, Akıl 

yürütme" olarak açıklanabilir. 

Çeşitlilik: Öğretimin yapılacağı sınıfta zihinsel ya da bedensel engelli 

öğrenci bulunmamaktadır. Genel olarak öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyi 

düşüktür. Öğrenci başarı durumları farklılık göstermektedir. Matematik dersi 

için gerekli olan temel becerileri eksik olan öğrenciler olduğu gibi üst düzey 

öğrenme bilgisine sahip öğrenciler de bulunmaktadır. Bu aşamada, 

öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önüne alarak öğretim stratejisi 

belirlenmiş, öğrencilerin aktif rol alacağı ve günlük hayat problemleriyle ilişki 

kurulabilecek bilgisayar yazılımlarından ve sanal manipulatiflerden 

yararlanılmıştır. NCTM (2000) de, ilke ve standartlarda matematik 

öğretiminde öğrenenin zihinsel sürecin yapılandırılmasında aktif rol alan 

somut ve sanal manipülatiflerin kullanılması önem arz ettiği vurgulanmıştır. 

Ayrıca sınıf ortamında öğrencilerin beraber uygulayacağı etkinliklere de yer 

verilmiştir. 

Değerlendirme: Öğrencilerin çember ve daire konusundaki öğrenmesini 

ölçebilmek için uygulama sonunda öğrencilere yöneltilmek üzere hazırlanmış 

olan Başarı Testi uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan bu testte yer alan 

birinci soru dairenin alanını, ikinci soru daire diliminin alanı bulmaya 

yöneliktir. Üçüncü soruda öğrencinin alanı verilen bir daire diliminin 

tamamının alanını bulması istenmiştir. Böylece daire ile daire dilimi arasında 

oranlama yapması sağlanmıştır. Dördüncü soru ise öğrencilere pi sayısının 

kendileri için ne ifade ettiğini belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, bu araştırma 

kapsamında Evrensel Öğretim Tasarımı'nın yansıtma aşaması için gerekli olan 

öğretimi değerlendirme amacıyla öğrenciler için öz değerlendirme formu 

hazırlanmıştır. Bu form ile öğrencilerin etkinlik ve kendi öğrenmeleri hakkında 

yorum yapmaları sağlanmıştır. 
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Yöntem, materyal ve medya: 

Materyal ve medya: İnternet, akıllı tahta, defter, kalem, cetvel, ip parçası, 

boya kalemleri, pizza ya da pasta, saat modeli. 

Yöntem: Bu aşamada Evrensel Öğretim Tasarımında kullanılan 

Uygulamalı Öğretim (Bilişsel Çıraklık) modeli kullanılmıştır. Bilişsel Çıraklık 

modeli, öğrenenlerin bir sosyal ortamda uygulama yaparak öğrendiklerini ve 

öğrenmenin uzman kişilerin rehberliğinde etkileşim sonucunda meydana 

geldiğini savunan durumlu öğrenmenin bir örneğidir. Bilişsel çıraklık 

öğretimi, belirlenen yararlı amaçlara ve hedeflere ulaşmak için gerçek dünya 

bağlantılı senaryolar yardımıyla öğrenenlerin birbiriyle etkileşime geçmesini 

ve uygulama yapmasını öngörür. Bilişsel çıraklık modelinin bileşenleri, 

öğrenme ve öğretme süreci içinde doğrusal bir yapı izlemezler. Bu bileşenlerin 

kullanımı ve seçilen konu içeriğine göre öğrenme sürecindeki yerleri döngüsel 

yapıdadır. Bilişsel Çıraklık genel olarak modelleme ile başlar, öğretmen ya da 

uzmanın ortaya koyduğu model yardımıyla öğretimsel yapı ve keşfetme 

sürecinin zaman içerisinde yoğunluğu azaltılır ve öğrencinin yansıma yapma 

ve artikülasyon becerileri keşfetme süreciyle artırılır. En son süreçte öğrenci 

kendi deneyimini ve öğrenmesini sınıf içinde yapılan tartışma ve grup 

çalışması vb. ile paylaşarak analiz etme ve kendi öğrenmesini değerlendirme 

imkânı bulur (Ocak, Ağca, Topal ve Akçayır, 2015). Bu modelin bileşenleri de 

Modelleme, Yetiştirme, Öğretimsel yapı oluşturma, Artikülasyon (öğretim 

içeriğinin küçük parçalara bölünmesi ya da küçük parçaların birleştirilmesi, 

Yansıma ve Keşfetme olarak araştırmada yer almıştır. 

Bilişsel Çıraklık modeline göre daire ve daire diliminin alanı konusunun 

öğretimi; 

1. Modelleme: Bilişsel çıraklık modelinde uygulanan modelleme sırasında 

öğretmene düşen sorumluluk uygulamanın iyi şekilde yapılandırılması ve 

öğrencide karmaşıklık oluşturmayacak şekilde düşünme sürecinin öğrenciye 

gösterilmesi ve aktarılması olmalıdır (Ocak, 2015). Burada öğretmen giriş 

etkinliği olarak öğrencilerden defterlerine birer tane çember ve daire 

çizmelerini ister. Öğretmen şu şekilde bir model ortaya koyabilir: ‘Yapmam 

gereken ne? Defterime çember ve daire çizmeliyim. Bunun için önce defterime 

bir nokta koyup pergelimi bu noktaya sabitleyerek nokta etrafında 

çevirmeliyim.’  

Öğretmenin modellemesi aşamasında, tipik olarak karşılaşılan korkuları ve 

eksiklikleri göstermesi ya da anlatması, süreci takip eden öğrencilerin modeli 

daha iyi anlaması açısından faydalı olmaktadır (Ocak,2015). Gösterim 

aşamasında öğretmen sınıfa getirdiği çember ve daire modellerinden de 

yararlanarak çember şeklinin nasıl olması gerektiğini tahtada gösterir. Pergelin 

sabitlenmediğinde çemberin meydana çıkmayacağını hatırlatır. 

2.Yetiştirme: Yetiştirme öğrencinin öğrenme sürecini yukarıdan izlemek 

şeklinde açıklanabilir. Süreç boyunca yetiştirme yapılırken ipuçları, 

hatırlatıcılar, öğretimsel yapı ve geri bildirim kullanılır (Ocak, 2015). Bu 

aşamada verilen çember ve daire örneklerinden yararlanarak dairenin bir 

noktadan eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çember ve çemberin iç 
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bölgesinden oluştuğu fark ettirilir. Pi sayısının anlamını kavramaya yönelik 

cetvel ve ip parçaları ile "çevreyi bul çapa böl" etkinliği yapılır.  

Bu etkinlikte, öğrencilerin evden getirdiği daire şeklindeki farklı eşyalar 

kullanılır. Öğrencilerden öncelikle getirdikleri daire şeklindeki eşyaların 

çevresinin uzunluğunu bir ip parçası ile tespit etmeleri istenir. Bu ip parçasının 

uzunluğu cetvel yardımıyla ölçtürülür. Buldukları çevre uzunluğunu bir kâğıda 

not etmeleri istenir. Ardından bu eşyanın daire şeklindeki kısmının karşılıklı 

noktaları ölçtürülür. Buldukları en uzun kısmın uzunluğunu not etmeleri 

istenir. Üç tane eşya için bu işlemi tekrar etmeleri söylenir. Öğrenciler 

buldukları sonuçları tablo haline getirirler. Son olarak bulunan çevre 

uzunluklarını en uzun mesafeye bölmeleri istenir bu üç eşya için bulunan 

sonuçlar karşılaştırılır. Her seferinde yaklaşık 3.14 sayısını elde ettikleri 

gözlenir. Bulunan bu sayıya pi sayısı denildiği ifade edilir. 

Ardından, dairenin ve daire diliminin alanını bulmaya yönelik akıllı tahta 

üzerinden sanal manipülatiflerle pekiştirme sağlanır. Aşağıdaki şekillerde bu 

sanal manipulatiflerden örneklere yer verilmiştir.  

 

Şekil 3. Noktayı oynatarak çember oluşturma 

(www.mathsisfun.com/geometry/circle.html) 

  

Şekil 4. Daireyi açıp üçgenden yararlanarak alanı hesaplama 
(www.mathsisfun.com/geometry/circle-area-lines.html) 

Yetiştirme aşamasında yapılan diğer bir etkinlik bu kısımda açıklanmıştır. 

Öğretmen merkezde bulunur bir grup öğrenci öğretmenden eşit uzaklıkta 

noktalara ölçüm yaparak yerleşir. Daha sonra öğrencilerin bulunduğu noktalar 

birleştirilir böylece bir çember oluşturulur. Sınıfta oluşan bu çemberin iç kısmı 

boyanır ve oluşan şeklin daire olduğu ifade edilir. Ayrıca öğrencilerden kendi 

ile öğretmen arasındaki en kısa mesafeyi işaretleyip göstermeleri istenir. Bu 

işaretlenen uzunluğun yarıçapı belirttiği, iki tane yarıçap uzunluğunun 

birleşiminin ise çapı oluşturduğu fark ettirilir. 

https://www.mathsisfun.com/geometry/circle.html
https://www.mathsisfun.com/geometry/circle-area-lines.html
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Öğretmen merkezde bulunur bir grup öğrenci öğretmenden eşit uzaklıkta 

noktalara ölçüm yaparak yerleşir sınıfta oluşan bu daire öğrenciler tarafından 

renkli kalemlerle boyanır, yarıçap uzunluğu işaretlenir. 

3.Öğretimsel yapı: Öğrencinin yardım almadan kendi bilgi ve beceri 

seviyesinin bir üst aşamasına geçmesini desteklemek için oluşturulmuş 

yapıdır. Öğretimsel yapı aşamasındaki en önemli amaç, öğrencilerin mümkün 

olduğunca süreci kendi başlarına bitirmelerine izin vermek ve öğretimsel 

yapıyı bu şekilde oluşturmaktır (Ocak, 2015). Öğretimsel yapı oluşturulurken 

saat modeli kullanılabilir. Öğrenciler saat modeli üzerinden daire dilimi 

parçalarının alanlarını hesaplar. Örneğin saat tam bir iken akrep ile yelkovan 

arasında oluşan daire diliminin alanı hesaplanırken tüm dairenin alanı önce 

yarıçap uzunluğu tespit edilerek bulunur sonra 1/12 oranında oranlama 

yapılarak daire diliminin alanı bulunur. Farklı bir etkinlik olarak pizza ya da 

pasta dilimleyerek daire dilimi alanları hesaplanır. Bu etkinlikler esnasında 

açıölçer kullanılır. Önce pastanın merkezinden yarıçap uzunluğu bulunur sonra 

tüm dairenin alanı bulunur. Açıölçer yardımıyla kesilen bir dilimin merkez 

açısı ölçülür. Öğretmen açıölçerin kullanımını ve yapılacak oranlamayı kendi 

pizza dilimi üzerinde modelleyerek öğrencilerin yapmasını bekler. 

4. Artikülasyon: Artikülasyon ele alınan konu alanı içindeki bilgi ya da 

becerilerin daha etkili şekilde öğrenildiğini gösterme ya da açıklık getirme 

amacıyla küçük parçalara bölünmesidir. Artikülasyon yardımıyla öğrenen 

kendi öğrendiği şeyler için açık bir dil kullanarak dinleyiciler için anlaşılır bir 

ortam oluşturur. Artikülasyon; tartışma, sunum, gösterme ya da ürün sunumu 

vb. formatlar kullanılarak ortaya çıkarılabilir (Ocak, 2015). Bu aşamada, 

"Öğrenciler grup halinde daire oluştururken aynı zamanda her öğrenci bir 

cümle ile daire ile ilgili bilgilerini ifade eder, öğretmen söylenenleri not eder." 

biçimindeki etkinliğe yer verilir. 

5. Yansıma: Öğrencilerin kendi öğrenmeleri hakkındaki 

değerlendirmeleridir. Yansımada amaç, öğrencilerin bireysel ya da grup 

halindeki yaptıkları çalışmaların üzerinde düşünmeleridir. Bu aşamada 

öğrenciler daha önce yaptıkları etkinlikleri değerlendirirler. Dağıtılan öz 

değerlendirme formunu doldururlar. Öz değerlendirme formunda ise 

öğrenciler verilerin toplanması kısmında açıklanan sorulara cevap 

vermişlerdir. Yapılan betimsel analiz sonucunda elde edilen veriler bulgular 

kısmında açıklanmış olup yapılan incelemeler özellikle de ikinci soruya verilen 

cevapların çoğunlukla olumlu olduğu görülmüştür. 

6. Keşfetme: Bu süreçte, öğrenciler yeni bilgilere ulaşırlar ve farklı 

problemlere uygun çözüm yolları bulurlar. Keşfetme aşamasında, öğrencilere 

daire ile ilgili bir gerçek yaşam problemi sunularak probleme çözüm yolları 

üretmeleri beklenir. Problem şu şekilde olabilir: "100 metre çapında bir 

dairenin etrafında yürürken ne kadar yürüdünüz?" 

Öğretim: Öğretim hazırlanan model etrafında bir ders saati içerisinde 

gerçekleştirilir. Evrensel Öğretim Tasarımı kapsamında Bilişsel Çıraklık 

Öğrenme modeline göre hazırlanan ders planı tablosu Ek 1'de verilmiştir. 

Yansıma (Tasarımın Değerlendirilmesi): Araştırmanın bu aşamasında, 

daha önceki aşamalarda yapılan öğrenci mülakatları ve geometri başarı 
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sınavından elde edilen verilerle Evrensel Öğretim Tasarımının kullanışlılığı 

belirlenecektir. 

 

3. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, bu araştırma kapsamında hazırlanan ders tasarımının 

uygulanması sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlara 

yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kendilerine 

uygulanan Başarı Testi'nde yer alan sorular doğru cevaplama durumlarına 

ilişkin frekans ve yüzde değerleri de Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Başarı Testi'ndeki Doğru Cevaplara ilişkin Yüzde ve Frekans 

Değerleri 

Soru No Frekans (f) Yüzde (%) 

1.Soru 15 75.0 

2.Soru   8 40.0 

3.Soru 10 50.0 

4.Soru 10 50.0 

Yapılan incelemede, dairenin alanını bulmaya yönelik hazırlanmış olan 

birinci soruyu öğrencilerin büyük çoğunluğunun (15 öğrenci-%75) doğru 

cevapladığı görülmüştür. Biraz daha derin kavrama gerektiren ikinci soruda 

(dairenin alanını verip yarıçapı bulma) ise öğrencilerin yarıya yakını (8 

öğrenci-%40) doğru cevaplamıştır. Bu durumun, öğrencilerin alışageldikleri 

soru türlerinden uzaklaşmakta zorlanmalarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Ayrıca, daire diliminin alanı ve pi sayısının yorumu ile ilgili 

olan üçüncü ve dördüncü soruyu ise öğrencilerin yarısının (10 öğrenci-%50) 

doğru cevaplamış olması da dikkat çekicidir. 

Sonrasında, bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya katılan 

yedinci sınıf öğrencilerinin kendilerine yöneltilen “Grup etkinliğini beğendiniz 

mi, dairenin alanının farklı biçimlerde sunulması öğrenmenizi nasıl etkiledi?  

biçimindeki soruya verdikleri cevapların betimsel analizi sonucunda ulaşılan 

bulgular da Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Birinci Soruya Verilen Cevaplara ilişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

Temalar Örnek İfadeler 

Pekiştirici 
"Bilgilerimin pekişmesini sağladı konuyu hatırlamama 

yardımcı oldu." 

Açıklayıcı 

"Konuyu kavramamı sağladı." 

"Grup etkinliğini beğendim, bizim için değişiklik oldu ve 

dairenin anlamını kavramamızı sağladı." 

"Anlamadığım şeyleri anladım." 

Gayet İyi 

veya Güzel 

"Çok güzel oldu, ba-yıl-dım." 

Kolaylık "Derste farklı yöntemler öğrenmek kolaylık sağlıyor." 

Kalıcılık "Kesinlikle bu dersi unutmayacağım." 

Diğer açık uçlu soru olan "Öğretmenin yapılan çalışmaları kontrol edip 

dönüt vermesi derse katılımınızı artırdı mı?" şeklindeki soruya öğrencilerin 

çoğunluğu olumlu cevap vermiştir. Ayrıca, öğrenciler öğretmenin özellikle 

olumlu verdiği dönütlerin dersle ilgili başarı duygularını artırdığını 

belirtmişlerdir. 

 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma Evrensel Öğretim Tasarımı ilkeleri ile yapılan öğretimin tipik 

bir yedinci sınıfta tüm öğrenciler için geometri başarısında ve derse yönelik 

tutumlarında gelişme sağlama durumunun incelenmesine yönelik olarak 

yapılmıştır. Bu kapsamda, bu kısımda bu araştırma kapsamında yapılan 

Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli'ne uygun olarak hazırlanan öğrenmenin 

öğrencilerin geometri dersi akademik başarıları ve tutumlarına yönelik 

etkilerinin incelenmesine yönelik olarak yapılan sonuçlara yer verilmiştir. 

Çalışmada, geometri dersine yönelik akademik başarı ile ilgili elde edilen 

bulgular incelendiğinde, Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli'ne uygun olarak 

yapılan öğrenmenin akademik başarıyı arttırmada etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuç, Kitanosako (2012) tarafından yapılan 

araştırmanın sonucunda ulaşılan ilköğretim matematik derslerinde evrensel 

tasarımın ilkelerinin uygulanmasının öğrenme üzerinde olumlu etkisi olduğu 

sonucu ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca Thomas, Garderen, Scheuermann 

ve Lee (2015) tarafından yapılan çalışmanın sonucunda ulaşılan Evrensel 

Tasarıma uygun olarak yapılan öğrenmenin sunduğu çözümlerle matematiksel 

dil ve düşünce gelişiminin desteklenerek öğrencilerin matematikte yeterli 

ilerleme kaydedebilecekleri, bu öğrenmenin öğrencilerin geometri dersi ile 

ilgili tutumlarını arttırmada büyük etkiye sahip olduğu sonucunu destekler 

niteliktedir. Yine, Felton (2012) tarafından gerçekleştirilen Evrensel Öğretim 

Tasarımı Modeli'ne üzerinden gerçekleştirilen öğrenme ve stratejik planlama 

eğitimi alan ve uygulayan matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim sonrası 

tutumlarının değiştiği, bu değişikliklerin sınıf gözlemlerinde ve belge 

incelemelerinde görüldüğü sonucu ile benzerlik göstermektedir. 
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Çalışma kapsamında, Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli'ne uygun olarak 

yapılan öğrenmede öğrencilere yöneltilen sorular neticesinde ortaya çıkan 

kodlardan elde edilen sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, ilk olarak çalışmanın pekiştiricilik temasına ilişkin bulgular 

incelenmiş ve Evrensel Öğretim Tasarıma uygun olarak dersin planlanmasının 

matematiksel kavramları anlamada önemli bir faktör olan daha önceki 

konuların pekiştirilmesini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Birçok eğitimci 

matematiğin benzersiz olduğunu düşünür, çünkü öğrencilerin matematiğin 

birçok farklı alanında (örneğin, Cebir, geometri, olasılık) uygulanan çeşitli 

birbirine bağlı kuralları ve becerileri anlamaları gerekir. Ayrıca, yeni 

kavramlar öğrenmek daha önceki kavramlarda ustalaşmaya bağlıdır. 

Öğrenciler şu an ve daha önce öğrendikleri bilgiler arasındaki bağlantıları 

yapmadıklarında, matematik çok az anlama ile büyük miktarda ezberleme 

gerektiren bir dizi ilgisiz konu haline gelir (Hall, Meyer ve Rose, 2012). 

Çalışmanın açıklayıcılık temasına ilişkin bulgular incelendiğinde, evrensel 

tasarıma dayalı öğrenmenin öğrencilerde kavramsal anlayışı artırdığı 

gözlemlenmiştir. Sınıfta UDL ilkeleri ile çalışan bir öğretmen, herhangi bir 

matematiksel kavramı birden fazla şekilde temsil etme yeteneğine sahiptir.  

Kavramların ve ilişkilerin anlaşılmasını içeren anlayış, odak noktasıdır. 

Öğretmenlerin etkili öğrenmeyi desteklemek için temel kavramlar hakkında 

ayrıntılı bilgi ve netliğin sağlam bir temelini sağlayan bir öğrenme ortamı 

tasarlaması gerekir (Friesen, 2007). 

Çalışmanın ilgi ve beğenilirlik temasına ilişkin bulgular incelendiğinde, 

evrensel tasarıma dayalı öğrenmenin öğrencilerin ilgisini arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli'nde her öğrenciye hitap 

edecek şekilde çalışmaların yapılmaya, öğrenme eksikliklerinin giderilmeye, 

bilgi aktarmada alternatifler sunulmaya çalışılmasının etkili olduğu öğrenci 

ifadelerinden de görülmektedir. İlgi toplamaya yönelik seçenekler sunmak da 

duyusal ağlarla ilgilidir. 

Çalışmanın kolaylık ve kalıcılık temasına ilişkin bulgular incelendiğinde, 

Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli'ne uygun olarak yapılan öğrenmenin 

kolaylık ve kalıcılık sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin 

ifadelerinden kalıcılığı sağlamada tekrarın, bedensel hareketler gibi dikkat 

çekici aktivitelerin, öğrenci seviyesine uygun etkinlik ve çalışmaların etkili 

olduğu görülmektedir.   

Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak öğretimin düzenlenmesine ilişkin 

şu şekilde öneriler geliştirilebilir: Ortaokul Geometri derslerinde, öğrencilerin 

akademik başarılarını arttırmada, öğrencilerin matematik dersine yönelik 

tutumlarının olumlu yönde olmasını sağlamada, bilginin kalıcılığı, çeşitlilik ve 

etkin katılımı sağlamada Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli'ne dayalı öğrenme 

kullanılabilir. Ayrıca, matematik dersinin farklı kazanımları ile farklı sınıf 

düzeylerinde Evrensel Öğretim Tasarımı Modeli’nin etkililiği incelenebilir. 
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EK.1. Evrensel Öğretim Tasarımı Bilişsel Çıraklık Modeline Göre Hazırlanan Ders Planı 

ÖĞRENME ALANI GEOMETRİ VE ÖLÇME 

ALT ÖĞRENME ALANI ÇEMBER VE DAİRE 

KAZANIM 7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 

SÜRE 1 DERS SAATİ 

ARAÇ-GEREÇLER İNTERNET, AKILLI TAHTA, DEFTER, KALEM, 

CETVEL, İP PARÇASI, BOYA KALEMLERİ, PİZZA YA 

DA PASTA, SAAT MODELİ 

GİRİŞ 

ÖN DEĞERLENDİRME Öğrencilerden defterlerine birer tane çember ve daire 

çizmeleri istenir. 

ÖĞRENME ENGELLERİ Hazır bulunma düzeyindeki bilgi eksiklikleri. 

DERSİN İŞLENİŞİ 

1.ÇOKLU BİLGİ AKTARMA ARAÇLARI SAĞLAMAK 

ALGILAMA DİL, MATEMATİKSEL 

İFADLER VE SEMBOLLER 

KAVRAMA 

Günlük yaşamdan daire ve daire 

dilimi modeli örnekleri sınıfta 

öğretmen rehberliğinde incelenir. 

Verilen örneklerden yola çıkarak 

dairenin bir noktadan eşit 

uzaklıktaki noktaların birleşmesi 

ile oluşan çember ve çemberin iç 

bölgesinin alanından oluştuğu 

fark ettirilir. 

Pi sayısının anlamını 

kavramaya yönelik 

cetvel ve ip parçaları ile 

‘Çevreyi bul çapa böl, 

etkinliği yapılır daha 

sonra dairenin ve daire 

diliminin alanını 

bulmaya yönelik sanal  

manipulatiflerden 

yararlanılır 

2.ÇOKLU TEMSİL ARAÇLARI SAĞLAMAK 

FİZİKSEL ETKİNLİK 

 

İFADE ETME VE İLETİŞİM ÜST İŞLEVLER 

Öğretmen merkezde bulunur bir 

grup öğrenci öğretmenden eşit 

uzaklıkta noktalara ölçüm 

yaparak yerleşir sınıfta oluşan bu 

daire öğrenciler tarafından renkli 

kalemlerle boyanır yarıçap 

uzunluğu işaretlenir. 

Öğrenciler gruplar halinde daire 

oluştururken aynı zamanda her 

öğrenci bir cümle ile daire ile 

ilgili bilgilerini ifade eder, 

öğretmen bu bilgileri not eder. 

Ayrıca öğrencilerin bu grup 

çalışmasını değerlendirmeleri 

istenir. 

Gruplar, saat modeli 

üzerinden daire dilimi 

parçalarının alanlarını 

hesaplar ve buldukları 

sonuçları karşılaştırır.  

3.ÇOKLU KATILIM ARAÇLARI SAĞLAMAK 

İLGİ ÇEKİCİ GÖREVLER 

VERME 

DEVAMLILIĞI SAĞLAMA ÖZ 

DÜZENLEME 

Öğrencilerle beraber sınıfta pizza 

ya da pasta dilimleyerek her bir 

parçanın üst yüzeyinin alanı 

hesaplanır.  

Sonuçlar kontrol edilerek 

öğrencilere dönüt verilir ve eksik 

öğrenmeler, hatanın yönü tespit 

edilerek giderilir. 

Konu ile ilgili öz 

değerlendirme formu 

dağıtılıp öğrencilerin 

kendi öğrenmelerini 

puanlamaları istenir. 
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Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine Makro Ekonomi 

Politikaları 

 

Levent AKSU1 
Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye MYO, Pazarlama Bölümü,  

leventaksu71@hotmail. com. 

 

“Tarih, milletlerin yükseliş ve çöküş sebeplerini ararken birçok siyasî, 

askerî, toplumsal sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu 

sebepler, toplumsal hâdiselerde rol oynarlar. Fakat bir milletin doğrudan 

doğruya hayatıyla, yükselişiyle, çöküşüyle ilişkili ve ilgili olan, milletin 

ekonomisidir. Tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bu gerçek, bizim millî 

hayatımızda ve millî tarihimizde de tamamen belirmiş bulunmaktadır. 

Hakikaten Türk tarihi tetkik olunursa bütün yükseliş ve çöküş sebeplerinin bir 

ekonomi meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran 

bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler, yokluk ve felâketler, 

bunların hepsi meydana geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla ilgili 

ve ilişkilidir. Yeni Türkiyemizi lâyık olduğu seviyeye eriştirebilmek için, 

mutlaka ekonomimize birinci derecede ehemmiyet vermek 

mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden 

başka bir şey değildir.”      

M. Kemal ATATÜRK 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak, Türkiye 

Cumhuriyetinin kurulduğu Mustafa Kemal Atatürk dönemine kadar ki, para, 

banka, vergi, borç, ve kambiyo politikalarının tarihsel süreç içerisinde 

geçirdiği aşamaları ve getirdiği sonuçları analiz etmeye yöneliktir. Osmanlı 

resmi para biriminin adı akçeydi. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye 

Cumhuriyetine devredilen dolanımda bulunan para stoku 158 milyon TL 

tutarındaydı. Bu eski Osmanlı parası 1927-1928 yılına kadar dolanımda 

kalmıştır. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde fiyat artışları neredeyse durmuş, 

enflasyonist bir yapı oluşmamıştır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün iktisat 

politikası, sağlam para-denk bütçe prensibi üzerine inşa edilmiştir. 1929 dünya 

ekonomi buhranı fiyat düşmelerine sebebiyet vermiştir. Atatürk Türkiye’sinde 

1929 ve 1930 yıllarında para ve kambiyo2 konusunda iki önemli kanun kabul 

edilmiştir. İlki, Kambiyo Denetleme Sistemi Kanunu, ikincisi Türk Parasının 

Korunması Kanunu’dur. 1930 yılında Türkiye’nin ilk Merkez Bankası 

                                                     
1 Dr., Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye MYO, Pazarlama Bölüm Başkanı, 

leventaksu71@hotmail. com. 
2 Kambiyo kavramı; “madeni ve kağıt para şeklindeki tüm yabancı ülke 

paraları ve bu paralarla ödeme yapılabilen her türlü hesap, belge, bono, poliçe, çek vb. 
parasal araçların tümüdür. Ayrıca değişim anlamına da gelir. Mal ve hizmetlerin 

ekonomik birimler arasındaki transferini ifade edtmektedir” (Aypek ve diğerleri, 

2009:353).  
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kurulmuş ve bankacılık fonksiyonlarını yerine getirmeye başlamıştır (Aksu, 

2006:111).  

Aslında batılı ülkeler uyguladığı iki yöntemle 600 yıllık Osmanlı 

Hükümetini çözmüşler ve nihayetinde tarihe not düşülecek bir ibret dersi 

bırakmışlardır. Birinci yöntem, bir ülkeyi borç alır hale düşürmek ve 

borçlandırmaya alıştırmak, ikinci yöntem ise, kapitalist sistemin temel mantığı 

olan kağıt para kullanımının yaygınlaştırılması ve zamanla bu paraların 

karşılıksız olarak basılarak, senyoraj geliriyle birlikte, faiz gelirini de içine 

alacak katmerli bir gelir yapısını teşkil etmektir. Bir yerde köle-efendi 

sistemini oluşturmaktır. Diğer uyguladıkları emperyalist yöntem ise, siyasi ve 

askeri nitelik arz eden; “böl, parçala ve yut” stratejisidir (Aksu, 2013:50-58).  

Osmanlı Devleti’nin kadim iktisat politikası üretim ve verimliliğe 

dayanmadığından giderek sertleşen iktisadi sorunlar karşısında paranın (sikke) 

ayarının bozulmasını zorunlu kılmıştır (Sayar, 1986:182). Osmanlı ekonomik 

yapısı Ortadoğu toplumlarındaki geleneksel sistemin bir örneği niteliğindedir. 

Devlet, üretim sisteminde yalnız “hirfet sistemine” inanmaktaydı, yani kısıtlı 

bir pazar için kısıtlı bir üretim sistemine dayalıydı (İnalcık, 2012:293). Dış 

ticaret arttıkça, bu hirfet sistemi gevşemiş, kapitülasyonların yabancılara 

verilmesindeki temel düşünce; halkın üretim gücünün düşmeye başladığı 

süreçte; iç pazarda (dışarıdan gelecek mallarla) bolluk yaratma düşüncesi ve 

bunun yarattığı temel iktisadi kaygı olmuştur (İnalcık, 2012:294). Osmanlı bu 

hirfet sistemine3 tanzimat dönemine kadar bağlı kalmış ve asla ödün 

vermemiştir. Osmanlı ekonomisindeki yabancı emperyalist sömürü büyük 

ölçüde ticaret olgusuna ve faizciliğe dayanmaktaydı. Özellikle bankacılık 

kesimindeki yabancı girişimciler ve bunların sahipliği ticaret ilişkilerinin mali 

kanallarını meydana getirmekteydi (Tezel, 2015:1019). İmparatorluğun 

başkenti olan İstanbul’un 17. Yüzyılda nüfusu beşyüzbini geçmişti, o dönemde 

Londra’daki nüfus dörtyüzbin civarındaydı. Osmanlı ekonomisi İstanbul ve 

çevresindeki kentlerde dönüyordu. 17. yüzyılın başlarında İstanbul’a gelen 

gemi sayısı bir yılda 4265’ti, transit ticaretin merkezi konumundaydı (İnalcık, 

2012:301-302). Demiryollarının yapımı4 ve yurdun dört bir yanına yayılması 

                                                     
3 Osmanlı hirfet sistemine bağlılığı, liberal bir ekonomide genişleyen Pazar 

için üretim yapma söz konusu değildir. Bu sistemin temeli şuna dayanırdı; ihtiyaçtan 
fazla üretim, fiyatların düşmesine sebep olacağından, eksik üretim fiyatların artmasına 

yol açacağından, üretici sayısı da sınırlı olmak kaydıyla, loncalardaki usta sayısı belli 

bir sayıyı aşmaması gerekiyordu. Böylece üretimi kontrol etmek mümkündü (İnalcık, 

2012:297-298).  
4 1898’de Osmanlı İmparatorluğu demiryollarının %31’ine sahip 

bulunuyordu. Geri kalan demiryollarının %27’si Almanlara (1020 km’si), %29’i 

Fransızlara (1266 km’si), %11’i İngiliz şirketlerine (440 km’si) aittir. 280 civarında 
lokomotif, 4500 civarında vagon bulunmaktadır. 1923’te ise Misak-ı Milli sınırları 

içerisinde demiryolu uzunluğu 3.756 km’dir. İmparatorluk döneminde karayolları 

uzunluğu 48.900 kilometredir. Misak-ı Milli sınırları içerisinde kalan kısmı sadece 

9.711 kilometredir (Yavi, 2001:58-60; Ayrıca bknz: Aksu, 2004:24-29). Ayırca 1923’te 
karayolları uzunluğu 18.355 km, 1930’da 29.636 kilometreye çıkmıştır. Yine 1930’da 

demiryolu uzunluğu 11.301 kilometre olup ciddi bir artışla ulaşım ağı oluşturulmuştur 

(Aksu, 2004:24-29). Ayrıca 1933 yılında gemi sayısı (kamu+özel) toplam 1220 adettir. 
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ekonomiye canlılık kazandırmıştır. Bunun yansıması vergi gelirlerinin 

toplanmasında ciddi bir artış şeklinde olmuştur. 1861’den 1908’e kadar aşar 

vergisi geliri %114 artmıştır (Kazgan, 2004.29)5. Cumhuriyetin ilk döneminde 

17 Şubat 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılın başından itibaren günden güne kan 

kaybetmesinde savaşlar nedeniyle sürekli toprak kaybının yanı sıra ve 

buralardan alınan vergilerin kaybedilmesi, vergi düzeninin ve sisteminin 

bozulması, ülke ekonomik anlamda can çekişirken kapitülasyonların getirdiği 

iktisadi ve siyasi sorunlar ve karşılıksız verilen imtiyazlar, savaş 

tazminatlarının artık karşılanamayacak ölçüde bütçede büyük bir yer tutması, 

bankerlerden alınan çok yüksek faizli borçlanmalar, dış borçların getirdiği 

Düyunu Umumiye ve Reji İdaresi yapılanması, azınlıkların pervasızca istekleri 

ve baskıları, saray ve taşra idari yönetim (yerel) arasındaki mali ve idari 

kopukluklar, üstüne üstlük sarayın aşırı savurganlığı, yüksek imtiyazlı 

giderler, bilinçsizce yapılan harcamalar ve tanzimatın getirdiği batıya 

hayranlık sonucu gösteriş tüketiminin ve alışkanlıkların çok yüksek miktarlara 

varması ve en önemlisi de stratejik öngörü eksikliğinin devlet idaresinde 

alenen gözükmesi gibi nedenler üst üste konulduğunda Türkiye 

Cumhuriyetinin ne kadar güç ve ekonomik anlamda zorlu şartlarda 

kurulduğunu anlamak güç olmasa gerekir.  

 “Ben, ekonomik hayat denince ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini 

ve bütün bayındırlık işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan 

bir bütün sayarım. Bu vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete 

bağımsız hüviyet ve kıymet veren siyasî varlık makinesinde, devlet, fikir ve 

ekonomik hayat mekanizmaları, birbirine bağlı ve birbirine tâbidirler; o 

kadar ki, bu cihazlar birbirine uyarak aynı ahenkte çalıştırılmazsa, hükûmet 

makinesinin motris kuvveti israf edilmiş olur, ondan beklenen tam verim 

                                                     
Yine 1933’te kamu havacılık şirketi kurulmuş, 5 uçak ve 28 personelle faaliyetlerine 

başlamıştır (Aksu, 2004:28-29). 1923’te ilk olarak Lozan Antlaşmasının 

imzalanmasından sonra Kabotaj hakkının 1 Temmuz 1926’da (kara sularımızda yolcu 
ve yük taşıma hakkı) Türk gemilerine verilmesi ve memlekette yabancı şirketlerin 

ellerinde olan demiryollarının millileştirilmesi ile birlikte devletçiliğin ilk adımları 

atılmış oluyordu (Uludağ ve Arıcan, 2003:6; Aksu, 2004:24-29; Aksu, 2005:82-93).   
5 Aşar vergisi ile ilgili olarak; “Osmanlı Devletinin en büyük gelir kalemi 

olan ve tarım kesiminden toplanan Aşar (öşür) vergisi, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında 

da uygulanmış ve devlet gelirlerinin önemli bir dilimini oluşturmuştur. Nitekim 1924 

yılı 153 milyon lira olan devlet gelirlerinin  %18’i Aşar vergisinden sağlanmıştır. 
Verginin geliri, köylülerin ürettikleri buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, yonca, zeytin 

ve meyve gibi tarımsal ürünlerden %10 oranında ayni olarak, bazı ürünlerde nakdi 

olarak tahsil ediliyordu. Tarımsal üreticiye büyük yük getiren, onları sıkıntıya sokan 

Aşar vergisi, 17 Şubat 1925 tarihinde çıkarılan bir yasayla uygulamadan kaldırılmıştır. 
Bu önemli değişiklikle tarımsal üreticilere destek olmak ve onların vergi yüklerini 

hafifletmek amaçlanmıştır. Akabinde çıkartılan tüketim vergisi gibi yeni vergi ka-

nunlarıyla devletin vergi gelirleri özellikle 1930’lu yıllardan itibaren şehir halkından 

sağlanmaya başlanmıştır. Aşarın kaldırılmasının uzun vadede yararlarından biri de 
kırsal alanda tarım üreticileri üzerinde büyük etkinlikleri olan çevrelerin (mültezimler) 

devre dışı bırakılmasıyla kırsal alanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğalmasına, 

güçlenmesine vesile olmuştur.” (Yücel, 2017:85; İnalcık, 2016:109-139, ). 
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elde edilemez. Onun içindir ki, bir milletin kültür seviyesi üç sahada, devlet, 

fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları neticelerinin 

kazançlarıyla ölçülür.”  

Kemal ATATÜRK 

 

2. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE MAKROEKONOMİK 

ANALİZLER 

Aslında makroekonomik yapının genel bir fotoğrafını görebilmek için 

cumhuriyet döneminden yaklaşık 100-150 yıl öncesine gitmek gerekir. Batılı 

devletler sanayide hızla atılım yaparken, Osmanlı yayıldığı geniş coğrafya 

içerisinde çok büyük ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri krizlerle boğuşmakta 

ve içinden çıkılmaz bir ekonomik çöküşün altında ezilmekteydi. Bu açıdan 

bakıldığında sanayi devriminin getirdiği süreçlerle birlikte batılı devletler 

iktisadi kalkınma yolunda hızla ilerlemişlerdir. Özellikle, 1800-1900 yılları 

arasında meydana gelen teknolojik değişimler ve dönüşümler dünya tarihinin 

hiçbir döneminde görülmemiştir. Osmanlı devletinin ise, güçten düşmeye 

başladığı bu süreçte, Avrupa’nın ileri ülkelerinde ciddi ekonomi ve sanayi 

değişimleri yaşanmıştır. Refah seviyesi ve üretim kapasitesi hızla artmıştır. 

Osmanlı da ise ne yazık ki, varolan ortaçağ düşüncesi ve üretim sistemlerine 

büyük harcamalarla batının modern üretim modellerini yakalamaya çalışırken, 

buna mukabil batı, sanayi devrimiyle ekonomik kalkınma sürecini yukarıya 

doğru taşırken, Osmanlıda ise tam tersi çöküş ve ekonomik gerileme dönemleri 

aynı anda yaşanmıştır. Batının hızla gelişmesinde o dönemin Avrupasındaki 

sanayi devrimi ilerlemelerini, Alman Hans Freyer 6 aşamada özetlemiştir 

(Türkdoğan, 1981:35-37); 

1. İlk sanayi dalgası dokuma sanayi dalgasıdır. 1765-1790 yılları 

arasındaki dönemde meydana gelmiştir. 

2. İkinci sanayi dalgası demir-çelik sanayindeki gelişmelerdir. 

1800-1825 yılları arasında ortaya çıkan, endüstri şirketlerinin 

kuruluş yılları 1800’lerin başıdır. 

3. Üçüncü sanayi dalgası ulaştırma araçlarında ve sanayindeki 

gelişmelerdir. 1825’den başlayarak, hızla 19.yüzyılın ortalarında 

motorlu araçlar ve tren taşımacılığı inanılmaz bir hızla gelişmiştir. 

4. Dördüncü sanayi dalgası kimya ve ilaç sanayindeki 

gelişmelerdir. 1850’den başlayarak, hızla madenlerden (özellikle 

kömürden) kimyasal maddeler elde etme ve suni gübreleme 

yöntemlerini bulma, tarımda üretimi artırıcı etkilerin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

5. Beşinci sanayi dalgası elektrik endüstrisine geçiş sürecidir. 

Yaklaşık olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde elektriğin 

keşfedilmesi ile sanayinin temel üretim girdisi haline gelmeye 

başlaması sürecidir.   

6. Altıncı sanayi dalgası petrol ve benzinin motor ve üretim 

sürecinde kullanılmaya başlanması, benzin motorunun bulunup 

kullanılması, 1889’da Paris’te ilk otomobil fuarının açılması, 
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1894’te ilk uluslararası otomobil yarışlarının yapılması, 1903’te 

A.B.D:’de Ford şirketinin kurulması sürecidir. Osmanlı’da ise bu 

süreçler yaklaşık 50 yıl geriden gelmiştir. Elektriğin Osmanlı’ya 

girişi (İstanbul’daki bazı semtlerle sınırlıdır) 1895-1900’lerin 

başıdır.  

Buna mukabil Osmanlı dönemindeki ekonomik, üretim ve toplumsal 

dönüşüm ve gelişim sürecini ele almak gerekirse (Türkdoğan, 1981:266);  

1. Osmanlının Selçuklulardan aldığı üretim sistemleri ve 

modellerinin kullanıldığı uzun bir dönem ve yaklaşık 18. yüzyılın 

ortaları ile 19. yüzyılın başına kadar süren, ülkenin ekonomik 

gücünün yerinde olduğu bir dönem. 

2. Geçiş dönemi olarak III. Selim dönemi, 

3.  II. Mahmud’la (1808-1839) başlayan ekonomik ve sosyal 

hayatta köklü değişimlerin yaşandığı dönem, bu dönemi alt 

dallara bölmek mümkündür. 

4. Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839), Gülhane Hattı 

Hümayunu’nun ilanına kadar geçen süreçtir. 

5. Sultan Abdülmecit ile başlayan Tanzimat Dönemi (3 Kasım 

1839) ile ilk borç para alındığı 1856’ya kadar ki süreçtir. Bu 

dönem Islahat Fermanının (18 şubat 1856’da) ilan edildiği 

dönemdir. Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı tarafından 

sağlanan batının baskıcı, bölücü ve emperyalist reformlarını 

genişletmiştir. 

6. 1876’dan (Sultan Abdülhamit’in tahta çıkışı ile) başlayarak, 1908 

(II. Meşrutiyet)’e kadar ki süreçtir.  

7. 23 Temmuz 1908 Devrimi ile  II. Meşrutiyet'in Türkiye 

Cumhuriyeti'ne dönüştüğü 1923 yılına kadar ki süreçtir. 

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ve hızla büyüdüğü M. 

Kemal Atatürk (1923-1938) dönemidir. 

9. Atatürk Dönemi (1923-1938) sonrası Türkiye Cumhuriyeti 

dönemleridir. 

 

Osmanlı döneminde, devlet gelirlerinin büyük bir kısmı tarım kesimi 

tarafından karşılanmakta idi. Tarım ürünleri üzerinden alınan (aşar vergisi 

bütçenin üçte birini oluştururken) ve sahip olunan hayvan başına alınan 

(ağnam) vergileri, Osmanlı hazine gelirleri içinde en önemli yeri tutmakta; 

bunlardan sonra gümrük vergileri ve daha sonra esnaf ve sanatkâr üzerinden 

alınan temettü vergileri gelmekte idi. Bu vergilerin toplam hazine gelirleri 

içindeki payları dönem içinde çok büyük bir değişiklik göstermezdi. 

Tanzimattan itibaren birçok kez gerçekleştirilen vergi reformları, daha çok 

vergilerin toplanma usullerine ilişkindir (Shaw, 1985:938). Osmanlı 

İmparatorluğu’nda vergiler bölgeye göre uygulanmış, bir bölgede denendikten 

sonra, vergiler ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Tanzimat 

öncesi dönemde Anadolu ve Rumeli’nin bazı eyaletlerinde yürürlüğe giren bir 
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düzenleme zamanla genele yansımaya başlamıştır. Osmanlı bütçelerinde vergi 

olarak görülen rakamsal değerler ancemaatin vergisi, emlak ve temettü 

vergileri olarak geniş yer tutmuştur. Çok değişik türleri olan örfi tekalif 

uygulaması 1840’dan sonra kaldırılmıştır (Şener, 1992:259-261). Tanzimat 

öncesi aşar vergisi sekizde bir iken, tanzimatın etkisiyle bu oran onda bire 

düşürülmüştür. Tanzimat döneminde çıkarılan İstanbul vergisi vardır. Hem evi 

olup, hem de kirada olan evler için hem emlak, hem de irad vergisi 

konulmuştur. Namık Kemal bile emlakların iradı üzerinden vergi konulmasını 

istemiştir ve yazılarında eleştiride bulunmuştur (Şener, 1992:260). 

Osmanlının diğer mali kaynakları ise; cizye, ağnam vergileri ile maden, tuz 

ve emtia gümrük iltizamları (kesenekleri), duhan, harir, temettü, müskirat, 

emlak, tapu, damga resmi, pazar resimleri, istihlak resimleri ve vassal (bağlı) 

devletlerden alınan haraçlardan oluşmaktaydı (Şener, 1992:259-273; Eldem, 

1994:83-99; Yücel, 2017:18). Bunlardan cizye vergisi, İslam hukukuna dayalı 

olarak gayrimüslimlerden yılda bir kez alınmakta ve bu suretle 

gayrimüslimlerin mal ve can güvenli, her türlü hakları devlet tarafından 

güvence altına alınmaktaydı. Baş vergisi olarak bilinen bu vergi türü 1855 

yılında kaldırılmıştır (Yücel, 2017:18). 1873 yılında damga pulu kullanımı 

başlamıştır (Şener, 1992:266). Ancak, 17. ve 18. yüzyıllarda merkezi 

yönetiminin gücünün azalması bir çok yerde vergi toplama işlemlerinde 

denetimin yeterince yapılamaması sonucu tımar sisteminde giderek artan 

bozulmalar başlamıştır. Bunun sonucunda devletin en önemli gelir 

kaynaklarında azalmalar yaşanmış, bunun yerine alternatif sistem arayışlarına 

girilmiştir (Yücel, 2017:19). 1860-1876 yılları arasında bütçe gelirleri 

içerisinde en yüksek kalem olan %82 ila %93 oranında değişen vergilerden 

elde edilen gelirler, devletin tüm gelirleri içerisinde ilk sırada yer almıştır 

(Şener, 1992:266-267).  

Osmanlı’nın üretim ve gelir sistemini 2 maddede özetlemek mümkündür. 

1. Fetih yoluyla sağlanan dış ekonomik gelirler ve vergiler, 2. Tarımsal ürünler 

ve ticari ilişkiler sonucunda elde edilen gelirler olmak üzere iki kısımda ele 

alınabilir (Türkdoğan, 1981:265). Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya ticari 

akımları içindeki rolü, hammadde ve erzak satmak suretiyle batıdan aldığı altın 

ve gümüşleri, işlenmiş mallar ve baharat karşılığında doğuya aktarmak 

suretiyle “değerli maden alıp verme” şeklinde bir aracılıktan ibaret olarak 

kabul olunabilir (Türkdoğan, 1981:86).  

Osmanlı’da sanayi olarak tanımlanacak iktisadi faaliyetler ise, 1000 yıllık 

geçmişi olan meslek, esnaf ve sanatkarların oluşturduğu örgüt olan “Loncalar” 

tarafından yürütülmekteydi. Ayrıca 18. Yüzyılda (1727’de) müslüman olan 

esnaf ile müslüman olmayan esnafın bir araya geldiği gedikler6 ile esnafın 

                                                     
6 Gediklik, III.Ahmet zamnında ortaya çıkan “aralık ve boşluk” anlamına 

gelmekle birlikte bir zanaat yapılanmasıdır. Esnafın bir atölyede zanaatını icra 

edebilmek için emeğini ortaya koyduğu araç ve gereçleri olan meslek yapılanmasıdır. 

Bu yapı, ekonomideki kırılganlığa bağlı olarak ve daralan ekonomik yapı sonucu 
Loncalarda meydana gelen katılaşmayla ortaya çıkan bir yapıdır. Ekonomik daralmayla 

birlikte esnaf sayısı sınırlı tutulur. Aslında zamanla bu meslek teşkilatıda tarihe gömülür 

(Mortan ve Küçükerman, 2007:76-77). 
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kurduğu vakıflar ile üretim yöntemini ve esnafların birlik olmasını 

sağlatmışlardır. Hiçbir esnaf tek başına olamazdı, bir birliğe girmek 

zorundaydı. Zanaatkarlık derecesine ve niteliğine göre, meslek yapıları 

merkezden varoşa doğru dizilmiştir. Örneğin, caminin yanında kitapçılar, 

ciltçiler, deri eşya satıcıları, şehrin dışına doğru dokumacılar, marangozlar, 

çilingirler, bakırcılar, demirciler, sonra saraçlar ve eyerciler, kentin giriş 

noktasında ise tabakhane, boyahane ve çömlekçiler yer almıştır. Bu durum 

yüzyıllarca süren bir gelenektir (Mortan ve Küçükerman, 2007:78-79; Akdağ, 

2017:510).  

Lonca denilen bu örgütlerin kökeni “ahilik” teşkilatına dayanmaktaydı. 

Ahilik teşkilatı7 ilk dönemlerinde dericilikte kendini göstermiş zamanla 

faaliyetlerini 32 meslek kolunda 250 iş alanına kadar yaymıştır. Anadolu’da 

ilk Ahi Evran tarafından kurulan bu zanaat ve ticaret loncaları (örgütleri) 

Osmanlı kentlerinde iktisadi faaliyetlerin temel unsuru olmuşlardır. Toplum 

üzerinde de önemli siyasi ve sosyal işlev üstlenmişlerdir. Osmanlının yüksek 

vergi geliri sağladığı loncalar, faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için 

devlet tarafından desteklenmiş, işlemleri de denetime tabi tutulmuştur (Yücel, 

2017:19-20; Akdağ, 2017:510). Başlıca sanayi dallarını ise; pamuklu, ipekli, 

tiftikli kumaş, halı, deri ve madeni eşya üretimleri teşkil etmekteydi. 

Osmanlının iktisadi yapısında önemli bir fonksiyona sahip olan loncalar, bu 

reform döneminde hızla gerilemeye başladılar (Türkdoğan, 1981:105-109; 

Akdağ, 2017:511-519). 

Mamul mal ithalatının da hızla artması, bunlarla rekabet gücünden yoksun 

bulunmaları ile devletin yaptığı bazı düzenlemeler sonunda tekelci konumları 

da ortadan kalkınca yüzyılın sonlarına doğru lonca teşkilatları varlıklarını 

tamamen yitirdiler. İstanbul gibi yerde 250’den fazla lonca örgütlenmesinin 

20-30 yıl içersinde çöktüğünü o dönemin yazılarında görmek mümkündür 

(Sayar, 1986:359). Nitekim kapitülasyonlar olgusunda bu politikaların önemli 

katkısı olmuş, bu da iktisadi yapının çökmesini ve Osmanlı Devletinin yarı 

sömürge durumuna düşmesini sağlayan etkenlerin başında yer almıştır. Bu 

politikalar doğrultusunda uygulanan vergilendirme sistemleriyle ihracata göre 

ithalat daha cazip kılınmıştır Örneğin, 1847 yılında ithal edilen ürünlerden 

alınan vergi %5 iken, aynı dönemde yerli ürünlerden alınan vergi %12 hatta 

bazı ürünlerde %50’lere varmaktaydı (Mücek, 2019:51).  

Dış ticarette söz sahibi olan kişi ve kuruluşların büyük bölümü yabancı ve 

gayrimüslim kesimlerden oluştuğundan, onlar için yurt içinde üretim faaliyeti 

gösteren, istihdam yaratan tesislerin devre dışı kalması bir sorun teşkil 

etmemekteydi. Aksine bu koşullar arayıpta bulamadıkları geniş bir pazar 

                                                     
7 Ahilik teşkilatı, kurucusu olan Kırşehir esnaflarından Ahi Evran’dır (1171-

1261). Ahilik için bir meslek ve zanaat sahibi olamk gerekir. Bir dönem ekonominin 

motorunu oluşturan esnaf ve sanatkar birliğidir. Bu birlik gerekli olan elemanların 

yetiştirilmesi amacını güder. Ahilik teşkilatı aslında Moğol saldırılarına karşı kurulmuş, 

silah yapan sanatkarlar yetiştirilir. Aynı zamanda bir ahlak ve kurallar sinsilesine 
sahiptir. Bunlara uymak zorunludur. 13 yüzyıldan başlayarak 18. yüzyıla kadar devam 

eder, sonra yerini aynı kapıdan müslüman ve müslüman olmayanların birlikte girdiği 

Lonca teşkilatına bırakır (Mortan ve Küçükerman, 2007:72-76). 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

137 

 

paylarının büyümesine ve gelir kapısının (karlarının kat be kat) artması 

anlamına gelmekteydi. Bu durum aslında batılı devletlerin ve yabancı imtiyazlı 

kesimin vazgeçilmez hedef ve temel politikalarının sonucuydu. Oysa batı 

devletleri, bu politikanın tam aksi uygulamayla koruyucu gümrük sistemi 

kurarak kendi sanayilerinin gelişmesine olanak sağlamışlardır (Yücel, 

2017:20-21). 

Osmanlı ekonomisinin büyümesinde iç ve dış ticaretin yarattığı ekonomik 

faaliyetler önemli işleve sahiptiler. Ticari faaliyetlerin ana işlevi de halkın 

temel ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması esasına dayanmaktaydı. İç ticaretle 

kırsal kesimde üretilen mallar şehirlere taşınıp loncalara aktarılıyor, bu suretle 

halkın ve ordunun gereksinimleri giderilmeye çalışılıyordu. Bu faaliyetlerde 

kar esaslı bir yapının gelişememesinde bu ekonomik bakış açısının büyük 

etkisi olduğu uzmanlarca vurgulanmaktadır. Bunun yanında Osmanlı 

bütçesinde toprak kayıplarına bağlı olarak savaş tazminatlarının artmasına, 

ayrıca buralardan alınan vergilerin kaybedilmesi nedeniyle devletin mali 

yapısında iki büyük kayıp anlamına gelmekteydi. 

1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması, sanayideki çöküşün ve dış 

ticarette bağımlılığın tavan yaptığı mihenk noktasını oluşturur. 19. yüzyılın 

ortaları Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya pazarları için hammadde 

üretiminde uazmanlaştığı hatta tekel olduğu, buna mukabil yabancı ülkelerin 

satış yaptığı için en büyük pazarlardan olan, mamül ve ara malların ithal 

edildiği dünyanın en büyük bağımlı ekonomisi haline gelmiş durumdaydı 

(Mücek, 2019:46-47; Kongar, 2015:344-345). Ayrıca bu dönemde Amerika 

kıtasından ithal edilen altın ve gümüşün Avrupa kıtasının her yerinde bol 

miktarda olması sonucunda, fiyatlar hızla yükselmiş, bu gelişmelerin Osmanlı 

ekonomisine yansıması bütçe açığının ortaya çıkması şeklinde olmuştur. Bu 

durum paranın değerinin düşürülmesi (tağşiş-devalüasyon) sonucunu ortaya 

çıkartmış, paradaki değer kaybı enflasyonist etkiyi ortaya çıkartmış, fiyatlar 

aşırı pahalanmış, aynı madeni paranın bir kaç farklı değeri meydana gelmiştir 

(İnalcık, 1996a:162-168; Pamuk, 2017:181-206; Mücek, 2019:47). Osmanlıda 

15. yüzyıldan 1. Dünya Savaşına kadar ki süreçte enflasyon (fiyat artışları) 300 

kat artmıştır. Bu da yılda ortalama %1.3’lük bir artışın meydana geldiğini 

göstermektedir (Pamuk, 2007:119).  Osmanlı’da en büyük tağşiş ve enflasyon 

süreci II. Mahmud (1808-1839) döneminde ortaya çıkmıştır (Pamuk, 

2007:144; Pamuk, 2008:103-106). Bu fiyat artışları genelde gıda ürünleri ve 

hammaddelerle sınırlıdır. 1489 ila 1700 yılları arasında gram gümüş cinsinden 

fiyatların artışı %20 civarındadır (Pamuk, 2017:118). Aslında akçe 1489-1585 

yılları arasında istikrarlı bir durum sergilemiştir. Ancak, bu dönemde fiyatlar 

%79.97 artmıştır. 1586’dan sonra fiyatlardaki yüksek artış parada tağşişin 

olmasına ve istikrarın son bulmasına neden olmuştur (Pamuk, 2017:118-126). 

17.-18. yüzyıl ve 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun dış ticaretinde 

söz sahibi olan ülkeler; İngiltere, Fransa, Ceneviz, Levantenler, Flemenkler, 

Belçikalılar, Sardunya, İspanya, Portekiz, Rusya ve Avusturya’nın 

Karadenizde ve Akdenizde artan hâkimiyeti, bu ülkelerin imtiyazlı tüccarları 

ile işbirliği içine giren Osmanlı tebasının azınlıkları (Galata, Levantenler, 

Rum, Yahudi, Ermeni, vb.), Osmanlı ekonomisinin gidişatına içeridekilerin de 
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yardımıyla bir şekilde yön veriyorladı. Hem Osmanlıyı ekonomik olarak 

yönetiyorlar, hem de ekonomik olarak kendilerine bağımlı, muhtaç bir hale 

getiriyorlardı. Osmanlı’nın ihracatını yönlendirirken, Osmanlı’nın ithalat 

kalemlerini (özellikle tekstil, baharat, tıbbi ilaçlar, silahlar, çelik eşyalar, vb.) 

belirliyorlardı.  

Tarih boyunca Akdeniz, Kızıldeniz ve Karadeniz gibi denizlerde yaşamak 

ve bu denizleri idare etmek kolay değildi. Osmanlı aslında tarihte süregelen 

imtiyaz (kapitülasyon) verme politikası mirasını bu denizleri fethederek 

üzerine almış oluyordu. Hem yönetecekti, hem de medeniyetini yayma, 

fethetme politikasını sürdürecekti. Büyük devlet olmak bunu gerektiriyordu. 

Bunun yanında dış ticaret ilişkilerini geliştirmek zorundaydı. Osmanlıda dış 

ilişkiler ve buna bağlı gelişen ticaret ilişkileri 19. yüzyılın ilk yarısında 

başlamıştır. 1840’dan itibaren yabancı tüccar ve sermayeye imtiyazlar yoluyla 

kapılar açılmıştır (İnalcık, 1996:9; Kongar, 2015:341-343). İlk yabancı 

sermaye girişi, 1840’lı yıllarda Galata Bankerleri vasıtasıyla, kısa vadeli devlet 

tahvillerinin Fransız bankalarına satılması sonucu girmiştir (Pamuk, 1997:187-

188). 

Osmanlı toplumunda reaya adı verilen üretici çiftçi sınıf temel vergi 

kaynağını meydana getiriyordu (Özyüksel, 1997:103-104). Reaya verilen çifti 

(toprağı) boş bırakamaz8, dolayısıyla toprak tasarruf hakkı karşılığı, devletin 

belirlediği vergileri ödemekle yükümlüdür. Osmanlı ekonomisinde en önemli 

kurumların başında “tımar sistemi” gelmektedir (Özyüksel, 1997:104). Bu 

sistem Büyük Selçuklu Devletinde uygulanan “İkta Sisteminin” geliştirilmiş 

bir modeli gibi düşünülebilir. İmparatorluğun büyüme ve yayılma sürecinde 

fethedilen bölgelerdeki toprakların büyük bölümü devletin has mülkiyetinde 

olduğundan, tımar düzeniyle bunların kullanımı, işlenmesi o yörenin küçük ve 

orta ölçekli ailelerin yönetimine bırakılmaktaydı. Tımar sistemini yöneten 

“sipahiler” de elde edilen tarımsal ürünlerden ayni olarak öşür (onda bir) 

vergisi toplayıp devlete aktarmaktaydı. Tımar sistemi, para kullanımının zayıf 

olduğu ortamlarda, devlet mülkiyeti altındaki topraklarda köylü üreticilerden 

toplanan vergi gelirlerinin yanı sıra asker sağlama (sipahi olarak orduya 

dönüştürülmesi) şeklinde önemli bir göreve imkan veren bir sistemdir (Pamuk, 

2007:4-5). Böylece devlet vergiyi bir şekilde sisteme bağladıktan sonra, 

ekonomiyi ve askerlik sistemini de bir düzene oturtmuştur. Devletin vergiyi 

toplama sürecinde sağlanan net gelirler devletin yanı sıra malikaneciler, sarraf 

ve diğer yerel güçler arasında paylaşılıyordu. Net vergi geliri olarak, toplanan 

vergi gelirlerinin sadece 1/3’ü hazineye gidiyordu (Pamuk, 2007:142).  

Osmanlı vergi gelirlerinin (öşür vergisinin) 1888-1895 yılları arasında 

%36’sı Anadolu topraklarından karşılanıyordu. Bu dönemde toplam vergi 

geliri 13.8 milyon Osmanlı Lirası iken, Anadolu topraklarından alınan vergi 

                                                     
8 Bir çift toprak, bir ailenin geçimi için yeterli kabul edilen, büyüklüğü 60-

150 dönüm arasında değişen bir alanı kapsamaktadır. Çift Resmi çeşitli sancak ve 

eyaletlerde vergi olarak 22 ila 100 akçe tutarında değişen miktarın alındığı tespit 
edilmiştir. Bazı sancaklarda toprağın büyüklüğü çiftin yarısı olarak kabul edilen 

“BENNAK” denilen yerlerde 3.5-10 dönüm arasında kalan toprak parçalarında dönüm 

başına 1 akçe vergi resmi alınmaktaydı (Özyüksel, 1997:106).    
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geliri 5.04 milyon Osmanlı Lirasını bulmaktaydı (Quataert, 2008:37). Yine 

İmparatorluğun nüfusu 1884’te 17.1 milyon iken, 1914’te 20.9 milyon 

olmuştur. Anadolu nüfusu 1874’te 11.8 milyon iken, 1884’te 9.8 milyona 

düşmüş, 1914’te 12.6 milyon civarındaydı (Aksu, 1998:254-255; Quataert, 

2008:34). 1897 yılında yapılan bir istatistiğe göre Anadolu’da km2’ye 11 kişi 

düşerken, Rumeli’de km2’ye 23.5 kişi düşmekteydi. 20. yüzyılın başlarında 

(1907’de) İmparatorlukta 16.6 milyon kişi yaşarken, yüzölçümü olarak 957.1 

km2’ye sahipti. Ekili alan oranı Anadolu’da %6.7’sini kapsarken, Rumeli’de 

bu rakam %8.3’e yükselmektedir (Güran, 2014:72-75). Bir önemli konuda, 

nüfus yoğunluğu arttıkça kullanılan ekili toprak oranı artmaktadır. Verimlilik 

açısından bakıldığında ise savaş, hastalık ve olağanüstü şartların oluşması 

nedeniyle tarımsal arazilerin yeterince ekilip-dikilmediğini, verimliliğin düşük 

kaldığını söylemek mümkündür. 

 Maddison, sabit fiyatlarla hesaplayarak (1990 tarihli US $ baz 

alınarak), Türkiye’de kişi başına milli geliri ve GSMH değerlerini bulmuştur. 

Örneğin, 1820-2010 yılları arasında dünyada kişi başına gelir 8 kat artarken, 

Türkiye’de ise, 1820-2010 yılları arasında kişi başına gelir 14 kat artmıştır. 

2018 yılına kadar uzatırsak yaklaşık 15 katlık bir artış gerçekleşmiştir. O 

dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kalan Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaklaşık 9.5 milyon insan yaşamaktaydı 

(Aksu, 2005a:164 167). Türkiye coğrafyasında yaşayan bir kişinin 1770 

yılında kişi başına milli geliri 600 US $ iken, 1820 yılında kişi başına milli 

geliri 643 US $’a çıkmış, 1870 yılında kişi başına milli gelir 825 US $ 

olmuştur.1913’te ise kişi başına milli gelir 1.213 US $’a çıkarak %50 oranında 

artmıştır.1950’de bu miktar 1.600 US$ olmuştur. Türkiye’de 1820-2010 

arasında kişi başına gelirin yıllık artış hızı %1,4 iken, dünyada bu oran %1,3 

olmuştur (Aksu, 2018:96-97). 

Maddison, 1913 yılı için yaptığı analizlerde, satın alma gücü paritesine 

göre uyarlanmış kişi başına milli gelir tahminlerinin bir karşılaştırmasını 

yapmıştır. Bu çalışmada Maddison, Türkiye ile İngiltere arasında 1 / 5 oranında 

bir gelir farkı olduğunu saptamışken, Türkiye ile Hollanda arasında 1 / 3’lük, 

Türkiye ile Fransa arasında yine 1 / 3’lük bir oran elde etmiş, Türkiye ile İtalya 

arasında1 / 2.3’lük bir fark belirlemiştir (Pamuk, 2007:175). 

Osmanlı İmparatorluğunun 1700’de GSMH 5.040 milyon US $ olarak 

gerçekleşmiş, 1820’de GSMH 6.430 milyon US $ olmuş, 1870’de GSMH’SI 

9.622 milyon US $’a çıkmış, I. Dünya Savaşı öncesi GSMH’sı 1913 yılında 

22.143 milyon kuruş (18.195 milyon $) yükselmiş, 1914 yılında 24.107 milyon 

kuruşa çıkmıştır (Eldem, 1994:6; Maddison, 2007:1-75; Güran, 2014:296-

312). İktisadi büyüme hızları tarihi süreçte incelemek gerekirse; 1500-1820 

arasında büyüme 0’dır. 1820-1914 yılları arasında %0,6’lık büyüme 

saptanmış, 1914-1950 arasında iktisadi büyüme %0,8’lik bir artış göstermiştir 

(Pamuk, 2007:291). Buna mukabil 1889-1914 dönemi baz alındığında 1889-

1890 dönemini 100 olarak baz alındığında 1914-1915’te milli gelir artış 

endeksi 156 olmuştur. Ortalama olarak iktisadi büyüme oranı 2 olarak 

gerçekleşmiştir. Nüfus artışı %1 olarak gerçekleştiğinde, net büyüme %1 

olarak gerçekleşmiştir (Kazgan, 2004:30). 
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Türkiye Cumhuriyetinin hangi ekonomik şartlarda kurulduğunu 

anlayabilmek için, cumhuriyet öncesi dönemi iyice bilmek ve o günkü şartları 

anlamak gerekir. Sanayileşmenin ilk tohumları Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde oluşturulmaya başlanan “milli sanayi” düşüncesi doğrultusunda 

ortaya atılmış, 1915’te yapılan sanayi sektör sayımı ülkenin içinde bulunduğu 

fotoğrafı görmemizi sağlamıştır. Bu sayıma göre, 264 sanayi işletmesi 

saptanmıştır (Özmen, 1983:429)9.  

Osmanlı İmparatorluğu üretimi desteklemek için 1851’den itibaren 

makine, araç ve hammadde için gümrük muafiyetlerinin yanında, ürettikleri 

malları piyasada satmaları karşısında vergiden muaf tutulmalarına yönelik bir 

büyüme ve sanayileşme politikasını uygulamıştır (Güran,1992:238-239; 

Aksu,2005:64-65). Ayrıca I.Dünya Savaşı dönemi içinde ağır vergi şartları, 

ağır savaş koşulları, yabancılara verilen imtiyazlar, yeterince yerli girişimcinin 

olmayışı ve devletinde üretim sürecinde kısmen yer alması, zirai üretimde 

meydana gelen azalmalar ve savaş nedeniyle malların ithalatının çok zor 

olması, bunun yanında halkın gelirinde meydana gelen düşmeler görülmüştür 

(Eldem,1994:47-77; ayrıca bknz: Aksu, 2018:101). 1915’te harp öncesine 

nazaran faal müessese adedinde %25 ve işçi sayısında ise %19’luk bir azalma 

görülmüştür (Eldem,1994:76; ayrıca bknz: Aksu, 2018:101). 

Savaşların aralıklı olarak 10-12 sene sürmesi Osmanlı ekonomik yapısının 

çökmesine sebebiyet vermiştir. I.Dünya Savaşı döneminde (1914-1918) 

enflasyon o kadar tavan yapmıştı ki, buğdayın fiyatı 515 kat, zeytinyağının 

fiyatı 22.5 kat, pirincin fiyatı 30 kat, şekerin fiyatı da 62.5 kat artmıştı. Bu 

enflasyonist artışlar halkın alım gücünün düştüğünün ve yoksullaştığının 

göstergesidir. İktisadi büyümeden bahsetmek mümkün değildir. Bütçe devamlı 

açık verir durumdaydı (Eldem,1994:14-15; ayrıca bknz: Aksu, 2018:101-102). 

Savaşın başladığı 1914’ten 1923’e kadar kişi başına gelir %40 azalırken, 

sadece toplam üretimin % 15’i Türk ve Müslüman kesim tarafından 

gerçekleştirilmekteydi (Pamuk, 2003:325; ayrıca bknz: Aksu, 2018:101-102).  

Anadolu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden kalan 

borçları kabullenmiş, fakat Düyun-u Umumiye’yi reddetmiştir. Lozan 

Antlaşmasıyla bu idarenin bütün yetkileri kaldırılmıştır. Borç paylaşımı 

konusunda çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Türkiye ile alacaklar arasındaki 

                                                     
9 “Bu dönemde açılan devlet fabrikalarından birkaç tanesini belirtmek 

gerekirse:Zeytinburnu Demir Fabrikası, Veliefendi Basma Fabrikası, İzmit Çuka 
Fabrikası, Hereke Kumaş Fabrikası, Mihalıç Devlet Çiftliği, Büyükada Demir Madeni, 

Bursa İpek Fabrikası, Feshane bu dönemde devletin fabrika açarak üretime katıldığı 

«Fabrika-i Hümayunlar»dı. Ayrıca Beykoz Kundura Fabrikası, Tophane-i Mâmure, 

Beykoz Cam-Porselen Fabrikası, Zeytinburnu Dokuma Fabrikaları, Beykoz Kağıt 
Fabrikası, Abdülmecit (1839-1861) döneminde devlet tarafından kurulur.Sultan II. 

Abdülhamit (1876-1909) döneminde «devlet eliyle işletilen» madenlerin adlarını 

belirtmek gerekirse; Ereğli Kömür İşletmesi, Ergani Bakır ve Demir İşletmesi, 

Bulgardağ Altın ve Gümüş İşletmesi, Gümüşhacıköy Simli Gümüş İşletmesi, Eskişehir 
Lületaşı Yatakları İşletmesi, Ankara Kil, Irak Zift, Neft ve Petrol Yataklarının19 devlet 

tarafından işletilmiş olması, ülkede bir anlamda milli sanayinin temellerini 

oluşturuyordu.” (Özmen,1983:429; Ayrıca bknz: Aksu, 2006:3; Aksu, 2018:101) 
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antlaşma, ancak 13 Haziran 1928’de imzalanmıştır. Türkiye Osmanlı’nın 161 

milyonluk borcunun 107 milyonluk kısmını yani yaklaşık %67’sini ödemeyi 

üstlenmiştir. Antlaşma gereği borç 99 yılda ödenecekti. Bütün borçların 

ödenmesi, vaad edilen süreden önce, 1954’te bitirildi. Böylece 1854’te 

başlayan dış borçlanma macerası 100 yıl sonra kapandı (Aksu, 2006:121-123). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğünü garanti eden 1844 tarihli İngiliz-Rus 

“gizli anlaşması” zayıf bir Türk İmparatorluğu’nun borçlu, ekonomik yapısı 

dökülen, kendilerine muhtaç olan bir siyasi yapının oluşturulması 

amaçlanıyordu. O süreç içerisinde imparatorluk yaşamasına rağmen, muktedir 

olamayan bir yapıya dönüştürülmüştü. Şimdi 1854 yılındaki Osmanlı - Rus 

savaşının sebep-sonuç ilişkisini anlamamız mümkün olacaktır (Mücek, 

2019:32-33).  

Buradan şu sonucu çıkartabiliriz; 1838’de ve devam eden yıllarda verilen 

geniş yetkili imtiyazlar, ülkenin bölünmesinde ve zayıflamasında nasıl etkili 

olduğunu, bir vakalar dizisi olarak ders alınması gereken çok önemli süreçtir. 

Özellikle 1876 ve 1908 dönemleri arasında Osmanlı uygulamaları Avrupa 

ticaret ve sanayi uygulamalarının kötü bir imitasyonu şeklindeydi (Shaw, 

1992:33-38). 1838 Ticaret Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’nun iç pazarı 

önce İngilizler, daha sonra diğer yabancı ülkelere açıldıktan sonra, imtiyazlarla 

birlikte dış ticaret açığı hızlıca büyümüştür. 1838 yılında ihracatı 4.4 milyon 

İngiliz sterlini, ithalatı ise, 6.2 milyon İngiliz Sterlini olmuştur. 1873-1908 

yılları arasında Osmanlı Devleti’nin dış ticaret dengesi, toplam olarak 280 

milyon Osmanlı Lirası açık vermiştir. Yine aynı dönemde hep ithalat ihracattan 

önde gitmiştir. Bunun sebebi de, ihracattan alınan vergiler ithalattan daha 

yüksek oranda olmasıydı. Bu durum dışarıya satışları azaltmaya yetmekteydi. 

Osmanlı dış ticaretinde yer alan ilk üç ülke İngiltere, Fransa, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu idi (Karluk, 2007:483-484). 

Osmanlı’nın 1883-1913 yılları arasında milli sermaye ile kurulan kurum ve 

işletme sayısı 46 iken, bunu yapmak için yatırılan sermaye 110 milyon kuruşu 

geçmemiştir. Buna karşılık aynı dönemde kurulan yabancı işletme ve 

kurumların sayısı 39’dur. Ödenmiş sermayeleri 1 milyar kuruşu geçmiştir 

(Türkdoğan, 1981:288). Devletin kurduğu bu işletmeler genelde saray, toplum 

ve ordu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Ayakkabı, fes, çorap, 

deri ürünler, yünlü dokuma, ipek kumaş, halı dokuma bu işletmelerin 

başlıcalarını oluşturuyordu. 1913-1915 sanayi sayımı sonuçlarına göre, gıda 

sanayi, toprak-seramik sanayi, deri sanayi, tahta-ahşap sanayi, tekstil sanayi, 

kağıt-matbaa sanayi ve kimya sanayi olmak üzere toplam 7 iş kolunda özel 

sektöre ait (çoğu gayri-müslim olan) 264 sanayi kuruluşu tespit edilmiştir. 

1913’te 55 devlet kuruluşu faaliyet gösterirken, 1915’te 68 adet devlet 

kuruluşu çalışmaktaydı. 214 sanayi kuruluşundan %19’u (50 adet) Türk ve 

müslümanlara, geri kalan %81’i (172 kuruluş) ise, Rum, Ermeni, Yahudi ve 

diğer gayri müslimlere aittir (Türkdoğan, 1981:288-291; Karluk, 2007:210). 

1913’te bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı 16.975 iken, 1915 istatistiklerine 

göre bu iş yerlerinde kayıtlı işçi sayısı 14.060’a düşmüştür. I. Dünya Savaşının 

başlamasının bu düşüşte etkisi vardır. 1922 yılına ait sanayi verilerinde 32.721 

işyerinde çalışan işçi sayısı 75.411 kişidir (Türkdoğan, 1981:288-291). 1913 

ve 1915 yıllarında yapılan sanayi istatistiki tahrir defterlerine göre, 1915’te 
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(1913’e göre) faal iktisadi müessese sayısında %25 azalma olurken, işçi 

sayısında ise %19’luk bir azalma olmuştur. Buna mukabil üretimden elde 

edilen kazanç artmıştır. 1913’te 670 milyon kuruştan, 1915’te 757 milyon 

kuruşa çıkmıştır. Bunun nedeni I.Dünya Savaşına girilmesidir. Buna bağlı 

olarak fiyatlar genel düzeyindeki (enflasyondaki) ciddi bir artıştan 

kaynaklandığını söylemek mümkündür (Eldem, 1994:76-77).  

1927 Sanayi Teşvik Yasasından yararlanan sanayi kuruluş sayısı 1923’te 

342 iken, 1927’de 470’e, 1932’de 1473’e, 1935’te 1161’e düşmüş, 1938’de bu 

düşüş sürmüş ve 1103 olmuştur (Aksu, 2005:83). 1927 Sanayi sayım 

sonuçlarına göre, 65 bin dolayında işletmenin %43.59’u tarım, %23.8’i 

dokuma sanayi, %22.6’sı madencilik ve makine sanayiinden oluşmaktadır. 

1927 yılında çalışan işçi sayısı toplam 256.855’dir. Çalışanların % 43.01’i ta-

rım, % 18.70’i dokuma sanayiinde toplanmıştır. İşletmelerin % 35.74’ü tek 

kişilik, % 35.76’sı ise 2-3 kişiliktir. Beş kişiden daha fazla işçi çalıştıran 

işletmelerin oranı % 8.94’tür; 100 kişiden fazla işçi çalıştıranlar ise % 0.23 

dolayındadır. Anlaşıldığı üzere çocuk işçiliği yaygındır. 9 ve daha çok işçi 

çalıştıran iş yerlerinde çalışan toplam 147.128 kişiden % 15.4’ü ondört 

yaşından küçüktür (Aksu, 2005:83). Toplam sınai işletmelerinin yalnız % 

4.28’i çevirici güç kullanmaktadır. Kullanılan hammaddenin % 12.62’si dış 

alım yoluyla karşılanmaktadır. Toplam üretimin % 65’i tarım; % 18’i dokuma 

sanayiinde oluşmaktadır (Kepenek, :1763-1764). 1927 Ziraat sayımına göre 

ise, Türkiye’de bulunan bütün tarım makinalarının toplamı 15.711 olarak tespit 

edilmiştir (Avcıoğlu, 1969:314).  

1929-1939 döneminde, ortalama %6.8’lik büyüme sağlanmış, sanayiinin 

GSMH içindeki payı %11.4’ten %18.9’a çıkmıştır. Bu muazzam bir artıştır. 

Bu dönemde enflasyon hemen hemen sıfırdır. 1938 yılı dışında her yıl dış 

ticaret fazlası verilmiştir (Kazgan, 1995:116). 1930-1939 yılları, Türkiye’nin 

sanayileşme doğrultusunda ilk ciddi adımlarını attığı yıllar olarak 

değerlendirilmelidir. Sanayiinin sabit fiyatlarla yıllık büyüme hızının 

ortalaması %11.6’dır. 1923-1929 yıllarının âtıl kapasitesinin yeniden üretime 

tahsisi koşullarında sağlanan %8.5’lik büyümesi ile karşılaştırılırsa, gerçek bir 

kapasite artışını temsil eden bu sınai büyüme hızının önemi ve değeri ortaya 

çıkar. Bu dönemde sermaye birikimi milli hâsılanın ortalama olarak %10.1’ini 

bulmuş, makine ve teçhizat yatırımlarındaki ortalama artış hızı %10 

dolaylarında gerçekleşmiştir (Boratav, 1990:54-55) 

Tablo 1: 1923-1939 Makro İktisadi Göstergeleri Yıllık Ortalamaları (%) 

  1923-29 1930-32 1933-39 

Milli Gelir Büyeme Hızı % 10,9 1,5 9,1 

Sanayide Büyüme Hızı % 8,5 14,8 10,2 

Milli Gelirde Sanayi Payı % 11,4 13,6 16,9 

Milli Gelirde Yatırım Payı % 9,1 9,7 10,7 

Milli Gelirde İthalat Payı % 14,5 8,9 6,6 

Dış Ticaret Açığı/Fazlası % -56,6 6,6 12,4 

Kaynak: Aksu, 2005, s.88’deki tablodan alınmıştır. 
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Korkut Boratav yukarıdaki tabloyu şöyle yorumlamıştır: “1- Devletçi yıllar 

(1933-1939), sınai büyüme, milli hasılada sanayinin payı sermaye birikimi 

göstergeleri bakımından 1923-1929 yıllarından daha başarılıdır. Üstelik 

Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen ilk yıllarında, savaş sonrasının onarım 

sürecini içerdiği dikkate alınırsa, 1923-1929 yıllarında gözlenen göreli hızlı 

büyümenin belli bir ölçüde savaş öncesi üretim kapasitesine erişme çabalarının 

sonucu olarak ortaya çıktığı görülür. 2- Devletçi yıllar, milli gelir büyüme hızı, 

milli hasılada sanayinin payı ve sermaye birikimi göstergeleri bakımından 

1930-1932 yıllarından daha başarılıdır. (1929 Dünya ekonomik buhranın yol 

açtığı ekonomideki daralmayı (1930-1932 yıllarındaki Milli Gelir Büyüme 

Hızı’nın bir önceki döneme göre %9’luk bir düşme göstermesidir. Buna karşı 

dış ticaret fazlası verilen, başarılı sayılabilecek bir dönemdir. 3- 1933-1939 

yıllarının olumlu ekonomik gelişmesinin dikkati çeken özelliği, bu gelişmenin, 

dış ticaret açığının ortadan kalkması ve ithalatın milli gelir içindeki payında 

hızlı bir düşme ile meydana gelmesidir. Gerçekten de, dış ticaret, 1923-1929 

yılları arasında her yıl açık verirken, 1930’lardan sonra, esas olarak ithalattaki 

düşme sayesinde sürekli olarak fazla vermiş ve bu fazla devletçi politikaların 

egemen olduğu yıllarda en yüksek yıllık ortalamalarına ulaşmıştır.” (Boratav, 

1983:416-417). 1933-1938 dönemini içine alan Birinci Beş Yıllık Sanayii 

Planında tarım ekonomisinden sanayileşmeye açılmak amacıyla 44 milyon 

TL’lık bir yatırım düzeyi öngörülmüş, uygulamalar ise 100 milyon TL’ye 

ulaşmıştır. Toplam devlet yatırımlarının ise 135 milyon TL’ye ulaştığı ve bütçe 

giderlerinin (özel ve kamu kesimi) her yıl takriben %10’unu sınaif faaliyetlere 

sarf edildiğini görüyoruz (Cillov, 1965:135; Sarc, 1986:369).10 

1928’de vergiler dört gruba ayrılıyordu; 1. Mali tekeller, 2. Tüketim ve 

Gümrük vergileri, 3. Kazanç vergisi ve 4. Diğer dolaysız vergiler ve belediye 

vergileri (Ergin, 1984:193). 1930’lu yıllarda bütçe büyüklüğünün GSMH’nın 

%17’sini oluşturuyordu. 1930’da bütçe geliri 217.5 milyon TL iken, GSMH 

1.5 milyar TL idi. 1935’te bütçe geliri 231 milyona TL’ye çıkmış ve GSMH 

1.3 milyat TL’ye düşmüştür. 1936’da ekonomide düzelme emareleri görülmüş, 

bütçe geliri 271 milyon TL’ye çıkmış, GSMH 1.7 milyar TL olmuştur. 1938’de 

ise bütçe geliri 322 milyon TL’ye yükselmiş ve GSMH 1.9 milyar TL 

olmuştur. 1930, 1933, 1936,1937, 1938 ve 1939’da bütçe fazlalık vermiştir 

(Parasız, 1998:42-43).  

Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine kalan miras rakamlarını ele almak 

gerekirse, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1.Dünya Savaşı sonucunda 1.710.000 

km2’lik alanından 1918 son itibariyle yaklaşık 400.000 km2’ye gerilemiştir. 

Nüfus 22 milyondan yaklaşık 8-8.5 milyona gerilemiştir. 1.Dünya savaşı 

sonucunda 975 bin Türk hayatını kaybetmiştir (Yavi, 2001:41-49). Toplam 

nüfusun yüzde 85’i köylerde yaşamaktadır. Çiftçi ailelerinin %95’i tam ekili 

toprakların ancak %35’ini ellerinde bulundurmaktaydı. Çiftçi ailelerinin 

%8’inin elinde hiç bir tarım toprağı yoktu. Toplam ihracatın %80’i tarım 

                                                     
10 Bu 44 milyon TL’lik yatırımın, 41.6 milyonluk kısmını Sümerbank tarafından 

sağlanırken, 2.4 milyonunu da İşbankası tarafından sağlanmıştır. 1933-39 döneminde milli gelirin 

%5’ine yaklaşan 500 milyon TL yatırımlara aktarılmıştır. Ciddi bir büyüme göze çarpmaktadır. 
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ürünleriydi. 1924’te Türkiye’nin nüfusu 13 milyon kadardı. Gayri-Müslim 

nüfus miktarı yaklaşık olarak 2 milyon kadardı. Okuma-yazma oranı da sadece 

%2’idi (eski Osmanlıca bilenler). Cumhuriyetin kurulduğu yıl olan 1923’te 

GSMH miktarı 570 milyon US$’dı. Kişi başına düşen GSMH sadece 44 

US$’dı. Dış ticaret hacmi 138 milyon US$’dı. Dışarıya olan mal satışımız 

ihracatımız 51 milyon US$ iken, dışarıdan aldığımız mal ithalâtı ise 87 milyon 

US$’dı. GSMH (TL olarak) 696 milyon TL.’den 1938 yılı itibariyle 1.818 

milyon TL.’ye yükselmiştir. 1923’den 1930’a kadar Türk Lirası Amerikan 

dolarından daha değerli durumdadır. 1 $=80 krş. civarında bir paraya eşittir. 

Bu durumda ülkenin kişi başı geliri 1923’te 66 US$ (53 TL)’dir. 1930’da ise, 

ekonomik krizden kaynaklanan devalüasyon etkisiyle 1 dolar=1,30 TL olarak 

sabitlenmiştir. Buna göre, 1938 yılı kişi başı ulusal gelir ancak 83 US$’a (108 

TL’ye) yükselmiştir. Yaklaşık olarak 1,26 katlık artış tespit edilmiştir. 

Cumhuriyet dönemine girerken, ekonomideki ve sosyal yapıdaki genel 

fotoğraf bu şekildedir. 

 

“Halka paranın nasıl, kimler tarafından yapıldığı, kontrolünün nasıl 

sağlandığı ve sistemin nasıl denetlendiği ve oynanan oyunlarla bütün halkın 

bir avuç kişinin kontrolü altına sokulduğu anlatılmalıdır ki, ekonomik 

sistemi korumak, denetlemek, düzenlemek çok önemli bir durum arz 

etmektedir” 

Henry FORD 

 

2.1. PARA POLİTİKALARININ TARİHSEL SÜRECİ VE 

GELİŞİMİ 

Osmanlı devletinin parası, Selçuklularda olduğu gibi gümüş akçe idi. 

Bunun değeri de 100 dirhem gümüşten kesilen akçe sayısı ile ve de bir altın 

karşılığı akçe sayısı ile belirlene biliyordu. İlk Osmanlı akçesi Orhan Bey 

zamanında 100 dirhem gümüşten 130 akçe kesilmiştir. El ile para 

kesildiğinden akçenin ağırlıkları 53/4 dirhem veya 1.15 gr ortalama ağırlıkta 

idi. İçinde çok az bakır (900 ayar) olduğundan halk arasında AK AKÇE adı ile 

anılırdı (Payzın, 1992:106-112). 

Osmanlı akçesi, ilk basıldığı Orhan Bey döneminden; II. Murat Bey 

dönemine dek olan 130 yıl içersinde değerini, iç harplere rağmen korumuştur. 

Fatih, ilk altın sikkesini11, 1 Venedik Dukası (altın) karşılığı olarak 23.5 ayarlık 

150 gr ağırlıkta kestirmiştir. 100 dirhem gümüşten de 330 akçe kesilir 

(yıl:1460) (Payzın, 1992:108-112). Ama beş yıl sonra ikinci bir emir ile halis 

ayarı gümüşten 400 akçe kesilmesi yasası konulur. Para değerinde meydana 

gelen ilk devalüasyon hareketi, II. Murat’ın saltanatı sırasındadır. Bu değer 

kaybetme işleminin nedeni bir kaç yerde görülen isyan hareketleridir. Bu 

sıralarda Simavnalı Bedrettin olayları ve Ege Bölgesinde Torlak Kemal İsyanı 

                                                     
11 Sikke, eski dilde madeni para anlamına gelmektedir. Daha eski dönemlerde 

doğu’da kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir. İbranice’de skekel (tartmak ve ölçmek) 

anlamlarına  geldiğinden, yahudilerde sikke 11.424  gr. ağırlığına  eş değerdir (Karluk, 

2007:329). 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

145 

 

para değerinde etkili olmuştur. 12.000 kişinin idamı olayları tarihlerde 

kayıtlıdır (Payzın, 1992:108-112). 

İkinci önemli para değeri düşmesi Fatih döneminde ve 1470’lerde 

olmuştur. Bu durum sıkıntılar yarattığından yeni akçeler kesilerek, paranın 

değeri 400’den 280’e çıkarak değer kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim 

zamanında meydana gelen karışıklıklar akçenin değer düşmesinde etken 

olmuştur. Bununla birlikte, Mısır’dan getirilen 1000 deve yükü altın sayesinde 

eski akçe çıkarılarak paranın değerinde istikrar sağlanabilmiş ise de akçenin 

değeri 426’dan 457’ye düşmesi önlenememiştir. III. Murat zamanında akçe 

426 olmuş, sonra 553 ve 1582’de 100 dirhem gümüş 900 akçe olur. 1584’de 

ilk büyük yeniçeri isyanı12, değersiz akçe ile ödenen ulufeler yüzünden çıkmış, 

Yeniçeriler değersiz parayı almak istememişlerdir. Bu dönem sonucunda 

akçenin gümüş içeriği %44 azalmış olup, Akçenin Sultani ve Düka 

karşısındaki değeri 60’dan 120’ye düşmüştür. Akçenin ağırlığı 1580’lerde 0.7 

gramdan 1640’larda 0.3 grama gerilemiştir. (Pamuk, 2017:126-129). Üçüncü 

önemli para değeri düşmesi, 1586 yılında meydana gelmiştir. Yeniçeri 

ayaklanması sonucunda olmuştur. 17. yüzyıl boyunca iktisadi ve mali yapının 

hızlıca bozulduğu süreçte darphanenin para üretiminin düşmeye başladığı 

görülmüş, 1640-1650’lerde Akçe piyasadan tamamen silinme noktasına 

gelmiştir (Pamuk, 2017:125). Suhte (Mollalar) denilen devleti 60 yıl uğraştıran 

isyanlar ile Celali isyanları ve IV. Murat dönemindeki Abaza isyanları para 

değerinin düşmesinde de etken olmuştur (Payzın, 1992:108-112). Her 

ayaklanma ve isyan hareketi aslında İmparatorluğu ekonomik anlamda geriye 

götürmüştür. Hazine üzerinde ciddi baskılar ve açıklar yaratmıştır. Bunun 

yansımaları tağşiş (devalüasyon) politikalarıyla açıkça ortaya çıkmaktaydı. 

Her isyan hareketi ve her kaybedilen savaş ekonomik anlamda çöküşün 

habercisi gibiydi. 

16 yüzyıla kadar Balkanlar ve Anadolu’da “altın sultani” ve “gümüş 

akçeye” dayalı bir para sistemi mevcuttur. Bunun yanında günlük işlerde ve 

küçük ticari faaliyetlerde tedavülde olan “bakır mangır” ve “bakır pul” 

kullanılırdı (Pamuk, 2007:11). 

Altın sikkelerde sultani adı verilerek tüm imparatorlukta kullanılan tek 

Osmanlı parası hükmündeydi. Egemenliğin en temel simgesi ve devletin en 

önemli vasfı para basmasıdır. Bu bağlamda sikke imparatorluk için tek para 

konumundadır. Osmanlı imparatorluğu’nda 458 yıllık bir dönemde 30 padişah 

adına altın sikkeler basılmıştır. Bunun nedeni her padişah tahta çıkınca kendi 

adına altından para basmışlardır. Altın sikkelerin üzerinede tahta çıkış yılı veya 

paranın basıldığı tarih gösterilmiştir (Karluk, 2007:329). İmparatorluk 

sultaninin (altın sikkenin) Balkanlardan Anadolu’ya, Kafkaslardan Arabistana, 

Kırımdan Mısıra, tüm Kuzey Afrika’ya yayılan dört bir satıhda bu parayı 

kullanma zorunluluğu getiriyordu. Ayrıca, Sultaninin ağırlığı ve ayarı, ülkeler 

arası ticarette temel ödeme aracı haline gelmiştir. Değeri Venedik Dükasına 

                                                     
12 Ayrıca 1550’lerde 13 bin olan Yeniçeri sayısı, 1600’lerin başlarında 

Anadolu tarafında 7042 yeniçeri varken, Rumeli tarafında bu sayı 9800 idi. 1600’lerde 

yeniçeri sayısı 30 bini geçmiş, bu durum bütçe üzerinde ciddi yük meydana getirmiştir 

(Pamuk,2017:127).  Pek çok ayaklanmanın odak noktasını oluşturmuştur.  
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eşitlenmiştir. İmparatorluğun pek çok yerinde Sultaninin basılmasına imkan 

verilmiştir (Pamuk, 2007:11-12).  

Günümüzde emisyon hacminin genişlemesi demek, merkez bankasının 

ilâve para basarak, piyasadaki banknot miktarını artırması demektir. Eskiden 

kağıt para kullanılmadığından, devletler aynı işlemi paranın içindeki değerli 

maden oranlarını düşürerek yaparlardı. “Örneğin Osmanlı’da, 1491-1550 

yılları arasında yüz dirhem gümüşten 420 akçe kesilirken, 1556 yılında 450, 

1598’de 800 ve 1600’de 950 akçe kesilmeye başlanmıştır. Devlet aynı 

miktarda gümüşten daha fazla elde ederek, artan masraflarını karşılamaya 

çalışmıştır. Özellikle İran savaşlarının yol açtığı mali kriz sonucu bu yola 

başvurulmuş, 1584 ve 1588 yıllarında akçe %62,5 ve %23 olmak üzere tağşiş 

(ayarı=değeri indirilmişti) edilmiştir” (Özyüksel, 1997:141; Barkan, 

1970:574-578, Sayar, 1986:89). “Bu operasyonlarda eski gümüş sikkeler 

toplanıyor, sahiplerine yeni değerleri üzerinden ödeme yapılıyor, aradaki fark 

da devlete kalıyordu.” (Özyüksel, 1997:141; aktaran bknz: Aksu, 2006:113). 

“Piyasadaki para miktarı çoğaldıkça, fiyatların da artacağı açıktır. Bu 

durumda, 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ülkesinde yaşanan enflasyonun 

önemli iç ve dış dinamikleri olduğu anlaşılmaktadır. Devletin gelir açığını 

kapatabilmek amacıyla aynı miktardaki gümüşten daha çok akçe kesmesi, dış 

ticaret ve kaçakçılık yoluyla Amerikan kaynaklı gümüş sikkelerin 

imparatorluğu istila etmesi sonucunda 16. yüzyıl ortalarında buğdayın kilosu 

3 akçeyken, yüzyılın sonlarında 40 akçeye, etin okkası 1 akçeyken, 16 akçeye 

çıkmıştır. Fatih zamanında 20 akçeye satılan bir koyun daha sonra 100 akçe 

ediyorken, yine 150-200 akçeye alınabilen bir at, daha sonra 2500-3000 akçeye 

alınıyordu. 1550’yi izleyen 35 yılda sade yağ 4 akçeden, 20 akçeye, bal 2 

akçeden 19 akçeye yükselmişti.” (Özyüksel, 1997:142; aktaran bknz: Aksu, 

2006: 113). 

Kâğıt paranın ortadan kaldırılmasının temel nedenlerinden birisi, fiyatlar 

genel düzeyini (enflasyonu) yükseltmiş olmasının yanı sıra kıymetinin her 

geçen gün altın lira karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, hele maaş, bahşiş 

ve diğer devlet ödemelerinin kâğıt para ile yapılacak olması büyük tepkiler 

oluşturacağından, ayrıca başka ülkelerde de banknotların altın para ile 

değiştirilebilme olanağının kaldırılması veya azaltılması, devletin kâğıt 

paralara bir iç borç senedi gibi bakması, bu paraların iç borç senedi üzerinde 

yazılı rakamsal değerin altında bir piyasa değeri meydana getirmesi ve halkın 

yeterince ilgi göstermemesi Osmanlı mali idarecilerini tedirgin etmiş ve bu 

kâğıt paraların tasfiyesine gidilmiştir. 

“Fiyatlar bu şekilde yükselince devletin yapacağı masraflar da doğal 

olarak, artıyor, bu nedenle sikke tağşişinin kısa bir süre sonra hazineyi 

rahatlatıcı etkisi ortadan kalkıyordu. Üstelik paranın değerinin düşürülmesi ve 

bunun doğal sonucu enflasyon, toplumsal huzursuzluklara yol açıyordu. 

Ulûfeleri değeri düşülmüş akçelerle ödenince, yeniçeriler satın alma güçlerinin 

azaldığını fark ederek kazan kaldırıyor, bu operasyonda yer alan defterdar ve 

paşaların kellelerini istiyorlardı. Sonuç olarak, sikke tağşişinin Osmanlı 

toplumunun parasal sorunlarını çözmesi mümkün olamıyordu.” (Özyüksel, 

1997:142; aktaran bknz: Aksu, 2006: 113-114 ). 
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Sultan Abdülmecit zamanında yapılan altın ve gümüşten yapılan paralar 40 

yıl süresiyle yürürlükte kalmıştır. 1 altın= 1 dirhem gümüş paritesi geçerli 

olmuş, altın paraya “mecidiye”, gümüş paraya “sim mecidiye” denmiştir. 

Gümüş üretiminin artmasıyla bu denge paritesi zamanla ortadan kalkmıştır 

(Karluk, 2007:329). “Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kağıt para 1839’da 

Kaime-i Nakdiye-i Mutebere (para yerine geçen kağıt) adıyla el yazması 

kağıtlar halinde çıkarıldı. Fransız İhtilali’nden sonra çıkarılan assignatlar gibi, 

bu kağıt para gerçekte %8 faiz getiren ve 8 yıl süreli kamu borç senedi 

niteliğinde idi. Bu para devlete yapılan ödemelerde kabul edilmekteydi, fakat 

dolanımda fazla kullanılmadı. Madeni paraya göre değerini koruyamadı. 1854 

yılında Darphane’nin bahçesinde Padişah (Abdülmecit) huzurunda yakıldı. 

Ancak Şam’da çıkan bir ayaklanma üzerine toplanan ianenin bir kısmı bu 

isyanı bastırmak için kullanılınca, kaimelerin itfası tamamlanamadı. Kâğıt 

paraları ortadan kaldırmaya o kadar çok önem verilir ki bu yüzden, Kırım 

Savaşı nedeni ile girilen dış borçlanmadan daha çok tutarda dış borç altına 

girilir. Kaimelerin toplanarak ortadan kaldırılması için 1858 ve 1862 yıllarında 

% 6 faiz ile yabancı ülkelerden 14.3 milyon lira tutarında borç alınır. Bu 

tahvillerin iskontolu değeri yüksek olduğu için elimize geçen miktar ancak 10 

milyon lira kadardır. Daha sonra 1876 yılında Osmanlı-Rus Savaşı (93 Rus 

Harbi) başında çıkarılan kağıt paraya “93 Kaimeleri” adı verildi. Bunlar da iki 

yıl sonra Beyazıt meydanında yakıldı.” (Yenal, 1999:90-92; Baban, 1940:246; 

Suvla, 1940:272; Pamuk, 2007:140). 

1844 yılından sonra Cumhuriyet devrine kadar geçen zamanda altın para 

meselesi çok daha ciddi bir şekilde ele alınmıştır. 1844 yılında piyasadaki altın 

paralar dahi özellikle yeni ithalat rejimi ile artan ithalatı finanse etmede büyük 

güçlükler çıkarmakta idi. Nitekim 1846 yılında İstanbul Bankası kurulup da 

dış tediyeler için altın karşılığı poliçe işlemlerine girişince, bu banka altın 

paraların bir nizama sokulmasını istedi. 1844 yılında meskükatı cedide 

hakkında yeni bir tarife tanzim edilerek yayınlandı. Bu tarife hükümlerine 

göre, para darbı Devlet tekeline geçiyordu. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde 

elde edilen altın ve gümüş para basma işlemini İstanbul’daki Darphane 

yapacaktır. Bu darphaneden başka yerde altın ve gümüş para basılmayacaktır 

(Kazgan, 1990:474-475). 

1873 yılında altın liranın gümüş sikke karşılığı 101.5 kuruş, 1879’da 107 

kuruş ve sene sonunda, 108 kuruşa kadar çıkmıştı. Bunun üzerine devlet 1880 

yılında gümüş para basımını durdurmuş ve bir altının gümüş para değeri 100 

kuruşta tutmak istemişti. Bu tarihte çıkarılan bir kararname ile altın lira para 

birimi olarak kabul edilmiş ve bir altın liranın gümüş para ile 100 kuruş olarak 

kabulüne karar verilmişti. Halkın devlete yapacağı para ödemelerinde gümüş 

paralar kabul edilmeye başlanmıştı. Halkın devlete yapacağı para 

ödemelerinde gümüş paralar kabul edilmeye başlanmıştı. 1909’da bir altın 

liranın gümüş para yani mecidiye olarak mal sandıklarına (vergi) ödenmesinde 

202.6 kuruş olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştı (Kazgan, 1990:475). 
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Tablo 2: Osmanlı İmparatorluğunda Çıkartılan Paralar ve Değerleri 
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Tablo 3: 1837-1839 Yılları Arasında Basılan ve Tedavülde Olan Osmanlı 

Altın Paraları 
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Grafik 1: 100 Dirhem Gümüşten Kesilen Akçe 
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Tablo 4: Osmanlı Altın Paralarının Yabancı Altın Paralar Karşısındaki 

Değerleri 
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Milli Mücadele yıllarında Moskova’ya giden heyetimiz, Yusuf Kemal 

Tengirşenk ve Dr. Rıza Nur, Ankara Hükümeti’nin masraflarının 

karşılanması için 30 milyon altın istemiş, fakat 1 milyon altın ruble alabilmiştir 

(Yavi, 2001:222). 1921-1922 yıllarını kapsayan dönemde Bolşevik Rusya’dan 

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’nın Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada 

10 milyon altın rublelik akçalı yardım alınmıştır (Armaoğlu, 2018:238-239). 

Bu bağlamda, İstiklâl Savaşımızın kağıt para basılmadan idare edilebilen ender 

savaşlardan olması dikkate değer (Yenal, 1999:92-93) bir durumdu. Bizim 

delegasyon, Ruslardan personel (maaş ve aylık alamadıkları) ve malzeme 

masraflarını karşılamak için paraya ihtiyacımız olduğu konusunu 

üstelemişlerdi. Bunun üzerine Stalin ve Çiçerin, kağıt para basmamızı tavsiye 

ediyorlardı. Hatta Rıza Nur bu olayı anılarında şöyle anlatmaktadır: “Ruslar, 

bize bir düziye kağıt para basmamızı tavsiye, Moskova’da bedava 

basabileceklerini vaad ediyorlardı. Biz ise, daha önce Heyet-i Vekile’de bu 

meseleyi görüşmüş, bütün vekiller, bilâ istisna, bunun aleyhinde hüküm 

vermiştik. ‘Paramız böyle kalsın’ dedik. Eğer yeniden kağıt para basmış olsa 

idik, Türkiye’nin iktisâdi, mâli itibarı tamamiyle vefat etmiş olacaktı.” (Yenal, 

1999:93; Nur, 1968:790; Armaoğlu, 2018:234-239). 

 Aynı paranın iki ayrı egemenlik alanında kullanıldığı durumlarda, 

emisyonu kontrol altında tutan aktörün (İstanbul Hükümeti) tartışılmaz bir 

avantajıdır. Para basma sonucu başlatılacak enflasyon, satın alma gücünün 

İstanbul yöresinde toplanmasını temin eder ve Kuvay-ı Milliye’nin 

finansmanını felce uğratabilirdi. Ankara Hükümeti, emisyon hacmi konusunda 

savunmasızdı (Ergin, 1990:183-184) ve bir yerde İstanbul Hükümeti’nin 

yapacağı yanlış bir hareket ve basacağı para miktarı İstiklâl Savaşı’nı büyük 

bir sekteye uğratırdı. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nden Türkiye 

Cumhuriyeti’ne devredilen dolanımda bulunan 158.7 milyon liralık banknot 

stoku kalmıştı. 2.5 milyon liranın kaybolduğu (Ergin, 1990:123-124) veya 

nerede olduğu bilinmemekteydi. İşte Genç Türkiye Cumhuriyeti bu para 

stokunu devralmıştı. Lozan’da, bu paranın altın ile değiştirilebilme taahhüdü 

öbür borç anlaşmaları arasında tavsiye edildi. Cumhuriyetin ilanından 4 yıl 

sonra da bu para aynı değerde Türkiye Cumhuriyeti Evrak-ı Nakdiyesi ile 

değiştirildi (Yenal, 1999:93). 

 Osmanlı Devletinin kâğıt para yönetimi ve tedavüle çıkartılması 

konusunda tamamen acemice politikalar uygulaması ve dışa bağımlı bir siyaset 

izlemesi ekonomiyi ve daha sonra devletin bağımsızlığını kaybedip 

parçalanmasına sebebiyet vermiştir. Bu borç yönetimi ve para idaresi devletin 

yapısında ciddi anlamda bozulmalara neden olmuştur. 

 Düyun-u Umumiye İdaresi, Birinci Dünya Savaşı’nda 161 milyon 

liralık kağıt para basmıştır. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet dönemine 

devredilen banknot stoku (para rezervi) ise 158.7 milyon liradır. 2.5-3 milyon 

liranın çeşitli nedenlerle kaybolduğu anlaşılmaktadır. Emisyonun (para stoku), 

158 milyonda sabit tutulmasına karşılık vadeli ve vadesiz mevduatta önemli 

artışlar kaydedilmiştir. Cumhuriyet dönemi başlangıcına ait mevduat 

istatistikleri birbirini tutmadığından kesin rakam verebilmek zordur. Ancak 

M1 ve M2 para arzının 1923-1929 yıllarında genişlemiş olduğu söylenebilir. 
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11 Haziran 1930’da çıkarılan Merkez Bankası Kanununda, Türk parasının altın 

karşılığını belirleyecek bir istikrar kanunu da hazırlanacağı belirtilmiştir. 

Cumhuriyet Hükümeti, ilk dış krediyi 15 Haziran 1930’da kibrit fabrikası 

kuracak olan bir Amerikan firmasından aldı. Bukrediye “Kibrit İstikrazı” 

denildi. Bedeli kibrit tekelinden ödenecek ve bundan yararlanılarak 6 ton 127 

kiloluk bir altın rezervi alım bedelini karşılamak için 10 milyon liralık emisyon 

yapılmıştır. Emisyon (para miktarı), 1930’da 168 milyon lirayı bulmuştur. 

1938 yılının sonuna kadar dolaşıma yeni banknot çıkarılmamıştır. Toplam 

mevduat 1929-1938 arasında 128 milyon liradan 285 milyon liraya çıkmıştır. 

Dönem boyunca M2 para arzı artışı yaklaşık olarak %60’dır (Ergin, 1990:123-

124; Kayra, 2013:152). 

 1919-1938 yılları arasındaki banknot artışı, sadece 36 milyon liradır. 

20 yıllık bu dönemin ortalama yıllık artışı 1.8 milyon TL’dir. 20 yıldaki artış 

%20’nin altındadır (Kurtoğlu, 2012:379). T.C. Merkez Bankası’nın elindeki 

altın mevcudu 1931’de 6.127 kilodan 1939’da 26.190 kiloya çıkmıştır. Düyun-

u Umumiye İdaresi, Birinci Dünya Savaşı’nda 161 milyon liralık kağıt para 

basmıştır. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet dönemine devredilen banknot 

stoku (para rezervi) ise 158.7 milyon liradır. 2.5-3 milyon liranın çeşitli 

nedenlerle kaybolduğu anlaşılmaktadır. Emisyonun (para stoku), 158 

milyonda sabit tutulmasına karşılık vadeli ve vadesiz mevduatta önemli artışlar 

kaydedilmiştir. 1921’deki 625 kuruş ile 1938’deki 616 kuruş Sterlin değeri 

hemen hemen aynıdır (Aysan, 1981:47-50; Kayra, 2013:152).  

 Büyük depresyon yıllarında da devlet bütçelerinin dengesi az-çok 

korunmuştur. Yabancı ülkeler birbiri ardına devalüasyon (paranın değerini 

düşürme) yaparken Türk Lirası’nın değer kaybetmemesi, Osmanlı borçlarının 

devlet bütçesindeki ağırlığı küçüksenmeyecek derecede azaltmıştır. 1938’de 

1$= 126 kuruşa, 1 Sterlin=616 kuruşa 1 Fransız Frangı=3.63 kuruşa, 1 İsviçre 

Frangı=28 kuruşa düşmüş bulunuyordu (Aksu, 2006:125-127). Bu dönemde 

hükümet, döviz geliriyle altın stokunu arttırmaya çalışmıştır. 1931’de 6.1 ton 

olan altın rezervi, 1932’de 14 tona, 1933’de 17 tona, 1934’te 19 tona ve 

1937’de ise 26 ton altına, 1939’da 26.1 ton altın rezervine sahip olunmuştur 

(Uras, 2017:66; Aksu, 2018:107-108). 
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Tablo 5: Banknot Emisyon Toplamını Belirleyen Etmenler, (1933-1938) 

(Yılsonu Değerleri, Milyon TL) 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda banknot emisyonunu belirleyen kalemlerden özel 

kesime ait kısmın negatif almasında devletçi politikaların etkisini görmek 

mümkündür. Bu arada madeni paranın banknot miktarına oranını 

hesapladığınızda %10’nun üzerinde olması değerli bir paraya sahip olduğunu 

ve piyasa işlemlerinin madeni-küçük paralarla yapıldığını göstermektedir. 

1938’de dolaşımdaki banknot, 1933’deki duruma göre %95’lik bir artış 

mevcuttur. Bu durum ekonominin genişlediğini ve üretimin arttığını, iktisaden 

büyüdüğünü göstermektedir.  

Tablo 6: Madeni Para – Banknot Ve Mevduat, 1933-1938 (Milyon TL) 

 

                   

 Tablo 8: Enflasyon Fiyat Endeksleri (1933-1938) 

YIL TOPTAN 

FİYATLAR 

TÜKETİCİ 

FİYATLARI 

(1) ve (2) 

ORTALAMASI 

1933 17 31 24 

1934 17 30 24 

1935 19 27 23 

1936 21 27 24 

1937 22 27 24 

1938 21 28 24 

KAYNAK: OKTAY YENAL; 1999, s. 43’deki tablodan alınmıştır. 
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 1920’li yıllar Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanabildiği nadir yıllar 

olmuş ve enflasyonist bir baskı oluşmamıştır. Tabii ki, burada piyasa emisyon 

hacminin genişletilmemesinin de etkisi büyüktür. 1923-1928 arasında fiyatlar 

sadece % 9 oranında artmıştır. Dönem sonuna doğru 1929 Dünya Ekonomik 

Buhranının etkisiyle fiyatlar genel seviyesinde gerileme yaşanmıştır. Çünkü, 

fiyatların düşmesinin temel sebebi talep azalmasının getirdiği etkendir. Bu 

durum özellikle tarım kesiminde buğday üreticisini etkilemiştir, 1930-1934 

döneminde fiyatlar 1929 fiyatlarına bakıldığında %46’lık bir düşme 

görülmüştür (Arslan, 1993:29). Yani mallarda ciddi bir ucuzlama söz 

konusudur. Zaten Türkiye’de uygulanan “Sağlam Para-Denk Bütçe” ilkesi 

para, bütçe ve vergi politikasında temel oluşturmuştur.Aşağıda Atatürk 

döneminde, bankaların Reel Ödenmiş Sermayeler, Mevduat ve Kredi 

miktarları gösterilmiştir (Yüzgün, 1993:162; aktaran bknz: Aksu, 2005:17). 

 

Tablo 9: Reel Ödenmiş Sermayeler, Mevduat Ve Krediler (1923-1938) 

Milyon TL 

REEL ÖDENMİŞ SERMAYELER, MEVDUAT VE KREDİLER 

(1923-1938) Milyon TL, 1948 Fiyatlarıyla 

 

Ödenmiş Sermaye 

1923 1928 1933 1938 

61 117 335 6172 

Vadeli Tasarruf Mevduatı - - - 216 

Vadesiz Tasarruf Mevduatı - - - 284 

Toplam Tasarruf Mevduatı 12 60 372 495 

Toplam Mevduat - 245 755 1.423 

Ticari Krediler 12.3 165 424 716 

Tarımsal Krediler 24.6 71 182 185 

Toplam Krediler 36.9 236 606 901 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası Yıllık Raporlarındaki verilere göre 

düzenlenmiştir. Aktaran bknz: Aksu, 2005:17’deki tablodan alınmıştır. 

 

“Bugün için ticaretimiz hakkında ne düşünüyorsun diye sorarsanız, bu 

suale bir tek cevap vereceğim. Bugün için düşündüğüm tek şey, 

kapitülâsyonlardır. Maddeten, fiilen, kanla kaldırılmış olan 

kapitülâsyonların, bir daha dirilmemek üzere yokluğa gömülmesini temin 

etmektir. Ticaretimizin de, sanayimizin de, her nevi ekonomimizinde gelişme 

ve yükselmesi, ancak buna bağlıdır. Kapitülâsyonlar, bir devleti mutlaka 

çökertir. Osmanlı Devleti ile Hindistan Türk ve İslâm İmparatorlukları 

bunun en büyük delilidir. Kapitülâsyonların Türk milleti için ne derece 

iğrenç bir şey olduğunu size tarife gücüm yetmez. Bunları, diğer şekil ve 

namlar altında gizleyerek bize kabul ettirmeye muvaffak olacaklarını 

tasavvur ve tahayyül edenler bu konuda pek çok aldanıyorlar. Zira, Türkler 

kapitülâsyonların devamının kendilerini pek az bir zamanda ölüme sevk 

edeceğini pek iyi anlamışlardır. Türkiye, esir olarak mahvolmaktansa, son 
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nefesine kadar mücadele etmeye ve savaşmaya karar vermiştir.”                                                                                     

1923       

M. Kemal ATATÜRK 

 

2.2. KAMBİYO POLİTİKALARININ TARİHSEL SÜRECİ VE 

GELİŞİMİ 

İlk kambiyo (yabancı para, altın, gümüş gibi değerler üzerinde yapılan 

değiştirme ve transfer işlemleri) tahdidi III. Ahmet (1703-1730) zamanında 

konulmuştur. Bir takım Musevi tüccarların memleket içerisinde topladıkları, 

yerli ve yabancı tüccara ait altın ve gümüş paraları dışarı çıkardıkları 

anlaşılması üzerine, altın ve gümüş ihracı yasaklanmıştır. II. Mahmut (1808-

1839) zamanında mali durumun büsbütün bozulması nedeni ile tedavüldeki 

paranın değerini kaybetmesi, yabancı paralara olan rağbeti artırması üzerine 

memlekette yabancı para tedavülü yasaklanmıştır (Boysan, 1981:40-41). 

Osmanlı dış ticaret bilançosundaki açıklar, 1850’ye kadar altın ve gümüş 

olarak, 1854’ten sonra ise Avrupa metropol bankalarından yapılan 

borçlanmalarla kapatılabilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin serbest dış 

ticaret yolu ile Batılı endüstri ülkelerine olan mevcut bağımlılığına bir de mali 

bağımlılık eklenmiştir. 1854’de ilk dış borcun alınmasından sonra, bunu yeni 

borçlar izlemiştir. Gitgide borçlar kartopu gibi büyümüş ve önceki borçların 

anapara ve faizleri yeni borçlanmaları zorunlu kılmıştır. Bunu fırsat bilen batılı 

ülkeler, her borç antlaşmasından bir dizi ekonomik ayrıcalık koparmanın 

yolunu bulmuşlar (Arslan, 1993:4; Pamuk, 1998:206; Akarlı, 1982:225-254), 

Osmanlı İmparatorluğu’nda şube açarak faaliyet de göstermişlerdir. Aslında 

bunlar bir yandan devlete borç (finansman kredisi) sağlarken, bir yandan da 

imparatorluk içerisinde imtiyaz kopardıkları alanlarda faaliyet yürüten yabancı 

şirketlere destek olmuşlardır. Diğer bir deyişle, Osmanlı’yı borç sarmalına 

sokarak, devlet olarak ayağa kalkmasına engel olmuşlar ve kendilerine bağımlı 

ve kendileri verdikçe yaşayan bir duruma sürüklemişlerdir. 

1863 yılında Sadrazam Fuat Paşa’nın öncülüğü ile Osmanlı Bankası (Bankı 

Osmani-i Şahane) kurulmuştur. Bu banka aracılığı ile yapılan dış 

borçlanmanın nominal değeri 8.8 milyon idi. %6 faizli bu istikrazlara karşılık 

olarak hükümet, tuz, tütün, damga resmi ve temettü vergisi gelirlerini 

göstermişti. Ayrıca Abdülmecit döneminde kaimelerin toplamı 1.8 milyon, 

Abdülaziz döneminde 8.1 milyon kaime çıkarılmış, karşılık olarak 5.9 milyon 

Esham-ı cedide, 3 milyon kadar Osmanlı, İngiliz ve Fransız altını, 0.9 

milyonluk gümüş mecidiye ile karşılanmıştır. Hükümet, 1914’de banknotların 

tedavülde kullanılmasıyla, altın para ihracına yasak getirmiştir. Hazinenin 

ihraç ettiği kağıt paralardan başka, Osmanlı Bankası’na imtiyaz mukavelesi 

gereği tedavüle çıkardığı banknotları da ayrıca bulunmaktadır. 1914 yılında bu 

banknotlar içinde tedavül mecburiyeti vazolunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu 

dahilinde, banknot ihracı hak ve imtiyazı 1863 yılında kurulmuş “Bank-ı 

Osmanii Şahane”ye bahşolunmuştur (Eldem, 1994:113).  

Bankanın imtiyaz mukavelesine göre, tedavül edecek banknotlar banka 

veznelerinde mevcut nakdin üç mislini geçmeyecek, tedavül mecburiyeti 

olmayacak ve banknotlar ibrazında hamiline ödenebilecekti. Umumi Harbe 
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(1.Dünya Savaşı’na) kadar Osmanlı Bankası banknotların miktarı hiçbir 

zaman 1.5 milyon lirayı geçmemiş ve tedavül İstanbul’a münhasır kalmıştır. 

Taşra halkı, banknotlara alıştırmak mümkün olmamış, her nasılsa eline 

banknot geçen kimseler, derhal bankaya müracaatla bunları nakde 

çevirmişlerdir. Bankanın çıkardığı 5, 10 ve 100 liralık olarak çıkardığı 

banknotlar yalnızca ticaret aleminde ve İstanbul’da büyük müesseselerde 

olmak üzere, çek ve bono kabilinden tedavül etmiştir (Eldem, 1994:113-114). 

Tablo 10: Osmanlıda Tedavülde Bulunan Kâğıt Paralar ve Altının Kâğıt 

Para Karşısındaki Değeri 
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Tablo 11: Osmanlı 1 Altın Lirasının I.Dünya Savaşı Döneminde Yabancı 

Paralar Karşısındaki Değeri 

 

 

 Avrupa’da harbin (1. Dünya Savaşı’nın) başladığı sıralarda 4 Ağustos 

1914 tarihli kanunla Osmanlı Bankası Banknotları için tedavül mecburiyeti 

konmuş,altın para ihracına yasak getirmiştir (Kurtoğlu, 2012:378). Bu arada 1 

liralık banknotlar çıkarılması kararlaştırılmıştır (Eldem, 1994:114; ). Kağıt 

paraların harbin bitimine müteakib ödeneceği vaadi, savaşın uzaması ve zafer 

ihtimalinin azalması ile kağıt para da büyük değer kayıpları görülmüştür. 

Bankanın, harp yıllarında (1914-1918) tedavüle çıkarttığı banknotların miktarı 

aşağıda belirtilmiştir (Eldem, 1994:114). 

 

Tablo 12: Osmanlı Bankasının (1914-1918) Tedavüle Çıkarttığı 

Banknotların Miktarı 

YILLAR MİKTAR (Lira) 

1914 Temmuz 1.270.000 lira 

1914 Aralık 3.005.000 lira 

1915 Mayıs 3.206.000 lira 

1915 Aralık 3.060.000 lira 

1916 Aralık 2.995.000 lira 

1917 Aralık 2.967.000 lira 

1918 Haziran 2.967.000 lira 

 Harbin başlangıcına kadar Osmanlı Bankası’nın vezne işlemleri %80 

oranında altın ve gümüşle ve %20 oranında banknotla yapılmışken, o tarihten 

itibaren altın ve gümüşün yerini kağıt para ve 1917’de kısmen Alman hazine 

tahvilleri almıştır (Yenal, 1999:91; Eldem, 1994:114). Halkın gözünde kağıt 

para ile banknot arasında bir fark görmemesi, her iki paranında değer 

kaybetmesi sonucu, halk bu paralara itibar etmemiştir. Harbin sonunda bir altın 

lira dört buçuk kağıt lira değerine yükselmesi sonucu kağıt paraya itimatsızlığı 

daha da artmıştı. Memleket dahilinde kağıt paranın aşırı derecede değerinin 

düşmesine mukabil Osmanlı Lirası, harp süresince dış piyasalarda değerini 

muhafaza edebilmiş, hatta Alman Markı karşısında prim yapmıştı (Eldem, 

1994:124). Daha evvelde belirtildiği üzere, Alman hazine tahvilleri 

karşılığında aşırı miktarda Alman Markı’nın toplanması değerini (alış gücünü) 
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düşürmüş, Osmanlı hükümetinin Alman Hazine tahvilleri mukabilinde 

tedavüle çıkardığı kağıt paralardan bir kısmını Alman hükümetinin emrine 

ihdas edilmiş ve böylece markın aşırı değer kaybının önüne geçilmiştir. 

Yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere, Osmanlı Lirası diğer yabancı paralar 

nazarında değerini muhafaza etmiş, hatta değer bile kazanmıştır. Örneğin 1 

Osmanlı Lirası 111 İngiliz Lirasına, 4.3 İsviçre Frangına, 22.8 ABD Dolarına, 

5.3 Alman Markına tekabül ediyordu (Eldem, 1994:124). 

Osmanlı İmparatorluğu'nun harp bütçelerini incelediğimizde, en yüksek 

miktar fevkalade harp masrafları oluşturmakta, genel masrafın yaklaşık 

%50'sini meydana getirmektedir. Yatırım harcamaları ise genel masrafın 

%0.91 kadarını oluşturmaktadır. Bunu ikinci büyük kalem olarak, Düyunu 

Umumiye'ye yapılan masraf kalemi, üçüncü büyük gider kalemini ise 

memurlara yapılan ödemeler oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda açık olarak 

gösterilmiştir. Yatırımların savaş dönemi içinde devam etmesi ilginç bir durum 

sergilemektedir. Başlıca yatırımların demiryolu yapımı, sulama kanalı inşası, 

Hicaz ve Yemen'de yol inşaatı, Konya Ovası'nda sulama şebeke inşaatı, 

Sirkeci-Edirne arasında demiryolu inşaatı, Hicaz'da Hudeyde-Sana arasında 

demiryolu yapımı gibi yatırım harcamaları yapılmıştır. Maaşlar da ise, memur 

artışına paralel artış göstermiştir. Aşağıdaki tablolarda harp bütçesinde 

gösterilen maaş harcamaları ile yıllar itibariyle maaş tutarı arasındaki fark, 

tasnif dışında kalan memurların tam olarak bilinmemesi, ayrıca hamallık ve 

geçici amele harcamalarından da kaynaklanmıştır. Harp masraflarının genel 

harcama kalemi içinde yaklaşık %45-65 oranında değişmektedir. Düyunu 

Umumiye giderleri dört kısıma ayrılıyordu; 1-Borçlara ait anapara ve faiz 

ödemeleri, 2-Avanslar ve ayrı ayrı borçlara ait ödemeler, 3-Demiryolları 

kilometre teminat akçe ödemeleri, 4-İdareye ait memur ve emekli maaşları 

(Eldem, 1994:94-104; aktaran bknz:Aksu, 2007:93-97). 

1882-1908 yılları arasında Muharrem Kararnamesi ile Düyun-ı 

Umumiye’ye devredilen gelirler 2.2 milyon Osmanlı Lirası iken, bu rakam 3.3 

milyon Osmanlı Lirasına yükselmiştir. Tüm Osmanlı Hükümetinin gelirlerine 

kıyasla %12-%15’i arasındaki bir oranı Düyun-ı Umumiye İdaresince 

toplandığı ve kontrol edildiği görülmektedir (Quataert, 2008:74).  

1922 yılında İstanbul’da Takas Odası kurulmuştur. Bu yıldan sonra takas 

edilen senetlerin adet ve tutarları işlendi. Kaydi para kullanımında önemli bir 

aşama olan çek ve benzeri kambiyo senetlerinin, ticari işlemlere de hızla 

girdiği anlaşılmaktadır. 1922-1931 döneminde kağıt para yaklaşık 160 milyon 

lira dolayında sabit kalmış, vadesiz tasarruf mevduatı (kaydi para kaynağı) 

hızla artarak, toplam para arzı genişlemiştir. O dönemde, faiz oranları oldukça 

yüksektir ve mevduat artışında önemli bir etmen olmuştur. Vadeli mevduata 

verilen faiz oranı %5-10 arasında seyretmekte, bankalar arasında bir farklılık 

gözlenmektedir (Yüzgün, 1993:156; aktaran bknz: Aksu, 2005a:12-15).  

Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin “İktisat Esaslarını” 

oluşturan Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde Kambiyo ve Borsa İşleri konusu 
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tüccar grubunun esasları bölümünde ele alınmıştır13. Bu esaslar aşağıda 

belirtilmiştir (Afetinan, 1989:32-33): 

 

KAMBİYO VE BORSA İŞLERİ: 

Madde 1- Kambiyo merkezleri ve bilhassa nakit ve tahvilât borsalarının 

millileşmesi ve buralara Türke düşman siyasi entrikaların girmesine mümanaat 

edilmesi ve binaenaleyh borsaların ıslahı. (müttefikan kabul). 

Madde 2- İstanbul’dan maada büyük ticaret merkezlerinde esham ve 

tahvilât borsaları kürşadı. (müttefikan kabul). 

Madde 3- Ecnebi kambiyosunun ani tereffü ve tenezzülünden mütevellit 

aksülamellerden piyasayı vikaye edecek tedabir ittihazı. (müttefikan kabul). 

Madde 4- Borsayı bankaların alt üst etmesine ve lüzumsuz hava oyunlarına 

mani olmak üzere büyük sermayeli milli bankalar marifetiyle müsmir 

müdahalâtın icrası. (müttefikan kabul). 

Madde 5- Borsaya kabul edilen eshamın Maliyece müntehab bir heyet 

tarafından tasdikiyle ve şirket hisse senedatı ise Maliye ve İktisat 

Vekâletlerinin muvaffakat-ı müşterekesinden sonra ithali. (müttefikan kabul). 

Madde 6- Bu maddeler ile beraber daha ziyade ihtisasa taalluk eden diğer 

mevad hakkında lâzım gelen tedabiri müzakere ve kambiyo muamelatını 

mürakebe eylemek üzere selâhiyattar erbab-ı ihtisastan mürekkep bir Kambiyo 

Komisyonu’nun serian (Ekseriyetle kabul). 

                                                     

13 Mustafa Kemal Atatürk, kendisini dinleyen haziruna borsa ve kambiyo 

piyasası ve tüccar grubuna önemli bir konuşma yapmıştır; “Kesin zaruret olmadıkça, 

piyasalara karışılamaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir... Küçük 

esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca ve ucuzca verecek 
bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin, normal şartlar altında, ucuzlatılmasına 

çalışmak da çok lâzımdır... Sırtınıza giydiğiniz elbise, ayağınıza geçirdiğiniz 

kunduradan en ufak şeylere kadar sanat sahiplerine muhtaçsınız. Bütün bu ihtiyacınızı 

temin için paranızı düşmanlara vermemek lâzımdır. Kazancınızın heba olmaması için, 
başkalarına haraçgüzar olmamak için dindaşınız olan, kendinizden olan sanatkârlara 

koşacaksınız. Onlara yardım etmek hem borcunuz, hem menfaatinizdir... 

Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve 

yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her 
çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere, 

mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine 

ulaşabilmek için, bu bir zarurettir... Millî ihtiyaç ve menfaatlerimizin kaçınılmaz kıldığı 

sanayi şubelerinin bir an önce gerçekleştirilmesine, hassasiyetle çalışıyoruz...Paramızı, 
hayatımızı dış düşmanların sataşmasından kurtarmak, bu memleketin dış düşmanlara 

esir olmasına müsaade etmemek ne kadar lâzımsa, aynı zamanda ve onlardan daha fazla 

bir uyanıklıkla iç düşmanlara, içerdeki zararlı adamlara da dikkatle bekçilik yapmak ve 

onların her hareketlerini gözden kaçırmamak mecburiyetindeyiz.”(Afetinan, 1989:32-
33; Aksu, 2005:78-79). 
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Finans sektörünün bir diğer önemli ayağıda borsa olup; Osmanlı’dan 

Türkiye Cumhuriyet’ine “İstanbul Borsası” devrolunmuştu ve 1906 tarihli 

Esham ve Tahvilat borsası mevzuatına göre faaliyetini yürütmekteydi. 

İstanbul borsası, 1929’da yeni bir yasal çerçeveye kavuşturuldu; böylece 

menkul kıymet yönü değil, serbest piyasaya uygun kambiyo yönü temel alındı. 

Bu da, Atatürk’ün devletçi politikaları paralelinde dış ticaret ve kambiyo 

rejiminde gerekli yerini aldı. Hükümet 1938’de kurlardaki endişeli 

dalgalanmaları esas alarak üç yıllığına kapattı. Başkentte Kambiyo Esham ve 

Tahvilat Borsası açıldı. İstanbul borsası tekrar açılınca II: Dünya Savaşı 

başladı ve borsacılık mesleği önemli bir krize girmiş oluyordu (Kalaycı, 

2008:227-249; Kazgan, 1998: 233-235). 

1830-1914’e kadarki (84 yılda) dış ticaret dengesi ortalama -%2.2 bir açık 

vermiştir. 1924 yılında Türkiye’deki yabancı sermaye miktarı  toplamının 

yarısı ykalşık %50’si Almanlara aitti, %25’inden biraz fazlası Fransızlara aitti, 

altıda biri isr İngilizlere ait iken, ABD’nin payı sadece %2 civarındaydı. 

1924’te 63.5 milyon İngiliz sterlin sermaye toplamı olarak 94 yabancı şirket 

bulunmaktaydı. 7’si demiryollarında, 6’sı madencilikte, 23’ü bankacılık ve 

finans alanında, 12’si endüstri alanında ve 35’i ticaret alanında faaliyette 

bulunuyordu. 1929’da Toplam sermayenin %50.1 Türkiye’ye aitti, %49.8’ise 

yabancı şirketlere aitti (%32’si İngiliz, %14’ü İsviçre, %3.8’i Fransızlarındı) 

(Yavi, 2001:324-325).  

Tablo 13: Osmanlı İmparatorluğu’nda Birinci Dünya Savaşı Öncesi 

Yabancı Sermaye Yatırımları (Bin Osmanlı Lirası olarak) 

 

Kaynak: Kepenek ve Yentürk, 2001: 12’deki tablodan alınmıştır.  

M. Kemal ATATÜRK, İstiklâl Savaşı içinde bile savaş ihtiyaçlarını para 

basmak suretiyle karşılanmasına izin vermemiş ve şiddetli bir şekilde karşı 

çıkmıştı (Aysan, 1981:42). Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da kullanılan 

para bilindiği gibi Osmanlı kaimeleriydi. Savaşın psikolojik ortamında, 

Ankara Hükümeti’nin adına para bastırması uygun değildi. Çünkü, bu paranın 

sahibi olarak padişah görülüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

alametleriyle çıkarılacak paranın halk tarafından benimsenmesi ve 

milletvekillerinin bu paranın çıkartılmasını öngörecek kanun tasarısını kabul 
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etmesi mümkün değildi. Düyun-u Umumiye İdaresi, 1914-1918 yıllarında 161 

milyon liralık kaime çıkartmıştı. Emisyon, mütareke (Mondros Müt. 30 Ekim 

1918) döneminde durdurulmuştur. Vergi gelirlerinin tıkandığı ve devlet 

personeline aylık ödeyemediği zamanlarda bile İstanbul hükümeti para arzını 

genişletmemişti (Ergin, 1984:183-184). Savaşın finansmanı çabaları içinde 

Osmanlı hükümeti ilk kez dış borçlanmanın kolaycılığını bırakarak 1918 

yılında çok yoğun bir propaganda ile 18 milyon liralık bir devlet tahvili 

satabilmeyi başarmıştı. Osmanlı Devleti’nin son günlerinde yapılmasına 

rağmen, ulusal bir ekonominin oluşması yönünde bir adım olarak sayabiliriz 

(Boratav, 2000:306-307). 

Altın paradan ya da altına çevrilebilir banknotlardan doğrudan doğruya 

kağıt paraya geçiş Birinci Dünya Savaşı’nın eseridir. Devletler, savaş 

süresince, pervasızca kağıt para bastılar. Fakat asıl büyük para felaketleri 

savaşı izleyen yıllarda görüldü (Yenal, 1999:93). Bir yıl içinde para miktarı 

astronomik hızla artması, fiyatlar genel düzeyini öyle bir yükseltmişti ki, 

Almanya’da 1 milyonluk banknot karşılığında 1 yeni mark verildi (Yenal, 

1999:93).  Sonuçta, banknotun üzerindeki değeri, kağıdın değeri kadar olan 

paraya dönmüştü. Yani, alım gücü olmayan sıfırı bol olan değersiz bir para 

olmuştu. Bu konuda Alman ekonmisti Ernst Wagemann, 1920’lerdeki Alman 

ekonomisinin fotoğrafını şöyle yorumlamaktaydı: “1 milyon markı olan bir 

kimse 1920’de bir fabrika satın alabilirdi. 1921’de bu para bir villa satın 

almaya yetiyordu. 1922’de 1 milyon mark ile otomobil, 1923 yılbaşında ise 1 

takım elbise almak mümkündü. Aynı yılın ikinci yarısında ise 1 milyon markla 

bir yumurta alma imkanı bile yoktu.”(Capital Guide, 1996:66). 
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Tablo 14: Atatürk Dönemindeki Türk Lirasının İngiliz Sterlinine Göre 

Değeri ve Tedavüldeki Banknotları (Yıllık Ortalama Değeri) 

YILLAR 

1 STERLİN EŞDEĞERİ 

(Kuruş) 

TEDAVÜLDEKİ 

BANKNOTLAR (Milyon 

TL) 

1919 381 158 

1920 443 -- 

1921 605 -- 

1922 729 -- 

1923 763 -- 

1924 836 161 

1925 892 165 

1926 928 153 

1927 945 153 

1928 956 153 

1929 1009 159 

1930 1032 159 

1931 965 159 

1932 741 164 

1933 702 161 

1934 636 165 

1935 616 170 

1936 624 179 

1937 624 169 

1938 616 194 

      Kaynak: Haldun Derin, “Türkiye’de Devletçilik”, İstanbul, 1940, s. 

151’deki tablodan alınmıştır. 

1924-1929 arasında hazinenin elinde para değerinin istikrarını sağlayacak 

yeterli düzeyde altın ve döviz rezervleri yoktu. Paranın dış değerinin arz ve 

talebe göre dalgalanmasına bırakılmıştır. Ülkede para, altın ve döviz 

çıkartılması serbestti Gümrük vergileri liberal bir sisteme bağlamıştı (Ergin, 

1984:186). Spekülasyon hareketlerinin veya cari işlem ödemelerinin yoğunluk 

arz etmesi nedeniyle, kambiyo fiyatları aşırı yükseldiğinde, merkez bankası 

veya diğer bankalar aracıyla açık piyasa işlemleri yoluyla denkleştirme fonu 

işlemi yapılmıyordu (Ergin, 1984:186-187). Zaferin getirdiği manevi moralle 

ve kazandırdığı prestijle kambiyo piyasasını önemli bir şekilde etkilemişti. 

Bütçeler denk yapılıyor ve buna uyuluyordu. Hükümet yeni emisyon 

yapmıyordu. En önemlisi de görünmeyen kalemlerden ülkeye döviz girmeye 

başlamıştı (Ergin, 1984:187). Cumhuriyetin ilk yıllarında, zaferin getirdiği bir 

güç ve prestij ile dış (kambiyo) piyasalarda etkili olmaktaydı. Bütçeler denk 
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görünüyordu. Yani hükümet emisyon hacmini genişletmiyordu. Bu da 

enflasyonu önleyen bir fren görevi görüyordu. Görünmeyen kalemlerden 

memlekete giren döviz, bütçe açığını kapatıyordu. Türk Cumhuriyeti Lirası 

1924’ten 1929 yılının başlangıcına değin uluslar arası kambiyo piyasalarında 

çok az değer kaybına uğramıştır. Fransız Frangı 9.5 kuruştan 7.7 kuruşa 

düşmüştür. İsviçre Frangı 34 kuruştan 37 kuruşa, Alman Markı 44 kuruştan 

46 kuruşa, ABD Doları 187 kuruştan 196 kuruşa İngiliz Lirası 835 kuruştan 

956 kuruşa yükselmiştir (Ergin, 1984:187). 

 Yunanlılar14, Kurtuluş Savaşı’nda yenildikten sonra, İstanbul’u terk 

eden işgalci ordular (İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları), kentin Türk 

ordusunun eline geçmesiyle (6 Ekim 1923) birlikte ilk iş olarak Türk Lirası 

üzerinde spekülasyon yapılmasının önü kesildi ve yasaklandı. Cumhuriyet 

hükümetinin kambiyo kontrolü uygulamasıyla birlikte İstanbul Borsasının eski 

cazibesi kalmadı. 30 Mayıs 1929’da çıkarılan 1447 sayılı kanunla15, Menkul 

Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile piyasalar sıkı bir denetim altına 

girdi. Aynı dönemde Galata Borsası dünya krizi nedeniyle çökmesi kambiyo 

borsalarında sıkıntı yarattı (Kazgan, 2004:51; Yavi, 2001:386).  

 1929 yılında Osmanlı borç taksitlerinin ödemeler dengesi üzerindeki 

yükü, 15 milyon TL civarında idi. Bu, o yılın ihracat gelirlerinin yaklaşık 

%10’unu oluşturmakta idi. Ancak ilk kez yapılacak olan bu ödeme, yeni 

gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinden önce stoklama ve spekülasyon 

amacıyla yapılan ve önceki yıla göre 33 milyon TL artış gösteren aşırı ithalatla 

birleşince, Türk parasının dış değerini ağır bir baskı altına soktu. İngiliz Lirası 

(Sterlin), 1929 yılının yedi ayında 10 TL civarından 10.5 TL’ye yükseldi. 

1920’li yılların geçerli kambiyo sistemi içinde Türk Lirasının değerindeki bu 

düşme hükümet çevrelerini ağır bir “para buhranı”ndan söz etmeye yöneltecek 

ve bir yıl içinde dış ticaret ve kambiyo rejimlerinde ciddi devlet müdahalelerini 

tahrik edecekti (Boratav, 1990:36-37).  

 Türkiye’de Kambiyo Denetleme Sistemi gerçek anlamıyla, bütün 

dünyada olduğu gibi, büyük ekonomik buhranın bir sonucu olarak 1930 yılında 

kabul edilen Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 1567 sayılı 

kanunla ihdas edilmiştir. Bu bakımdan, bu konudaki tarihçeler başlangıç 

noktası olarak, kanunun kabul tarihi olan 25.02.1930 tarihini almak adet haline 

gelmiştir. Kambiyo Denetleme Sistemini doğuran sosyal sorun ve zorunluluk, 

uluslar arası ekonomik ilişkilerin ve özellikle ticaretin gelişmesi, ekonomik 

                                                     
14 Kurtuluş Savaşı yıllarında Atina’dan yönlendirilen Borsa-Banka-Para 

maniplasyonlarıyla, İstanbul’un tapusunu toptan Yunanistan’a götürülme ve devretme işlemi 

yaparak, maniplasyon oyunları içinde olan yahudi banker Yeşuva ile Türk ekonomisi içinde 

bomba patlatmaya hazırdı. Devamlı spekülasyonlarla İngiliz Sterlini ve Yunan Drahmisi 

karşısında Türk Lirası değer kaybediyordu. Değer kaybetmesine müteakiben değersizleşen tüm 

menkul ve gayrimenkullerin toplayarak Yunanlıların eline geçmesini istiyordu. Bu dönemde 

Osmanlı tahvilatı ciddi değer kaybı yaşamıştır. Bu savaşta yaşanılan en büyük kambiyo 

maniplasyonu idi (Yavi, 2001:384-385). Türk lirası o dönemde İngiliz sterlini karşısında %38 

oranında büyük değer kaybetmişti. 
15 30 Mayıs 1929’da çıkarılan 1447 sayılı kanunla, Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanunu ile; dövizler üzerinden spekülasyonlar yasaklanmakta, kişi ve kurumların 

ihtiyaçları olmadıkça dolaylı ve dolaysız şekilde döviz alıp satamayacaklarını ve döviz 

ihtiyaçlarının daha önceden liste şeklinde belirlenmesini öngörüyordu (Yavi, 2001:388). 
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gelişme ve toplum kalkınması düşüncelerinin yayılması, gerekse toplumsal 

ihtiyaçların bir ülke çerçevesinde giderilemeyecek şekilde önemli ölçülerde 

artmış bulunmasıdır (Boysan, 1981:40-41).  

 Mustafa Kemal Atatürk 1930 senesinde Türk Lirasının değer 

kaybetmesi üzerine görüşlerini şöyle açıklamaktadır: “Arkadaşlar, geçen sene 

zarfında mücadeleye mecbur olduğumuz bir büyük hadise de milli para 

buhranıdır. Buhranı karşılamak için alınan tedbirlerin isabeti tahakkuk 

etmiştir. Her şeyden mühim olan esas, iktisadi nokta-i nazardan (görüş 

açısından), milletin uyanıklığı ve kendisinin yaşamak hakkına 

itimadıdır.”(Aysan, 1981:44). 

 1929’da dış ticaret açığı 101 milyon lirayı bulduktan sonra, ödemeler 

dengesinin açık vermesi, kambiyo istikrarını iyice bozuldu. Menkul Kıymetler 

ve Kambiyo Borsaları Kanunun öngördüğü denetleme tedbirleri yetersiz 

kalmıştır. Geçirilen kambiyo krizi, Ankara’da kaygı uyandırmıştı. Bir “Para 

Otoritesi” mercii kurulmasına karar verildi. Merkez Bankası Kanunu 11 

Haziran 1930’da çıkartıldı (Ergin, 1984:191). 

 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı yasa ile oluşturulan T.C. Merkez 

Bankası, dönemin Hükümet Başkanı İsmet İnönü’nün 1929 yılında çizdiği 

ana hatlara (sermayesi milli paramız üzerinden olacak, milletin gönüllü 

katılabileceği bir anonim şirket şeklinde kurulacak, görevleri özel kanunla 

düzenlenecek, milli paranın altın fiyatı üzerinden tespiti gibi bir kayıt 

bulunmayacak olması) uygun olarak 15 milyon TL sermayeli bir anonim şirket 

olarak kurulmuştur (Akgüç, 1992:132-136). T.C. Merkez Bankası, Fransız 

Frankını baz alarak TL’nin Frank cinsinden alış değerini (1930), 12.06 Fransız 

Frankı olarak belirlemiştir. Bu ayarlamalardan sonra uzun bir dönem boyunca 

Türk Lirası’nın resmi değeri sabit tutulmuş, ancak çeşitli miktar kısıtlamaları, 

primli kurlar, deblokaj kurları vb. uygulamalarla hayli karmaşık bir katlı kur 

sistemi izlenmiştir (Alkin, 1983:1149; aktaran bknz: Aksu, 2006:126). 

 

Tablo 15: Çeşitli Dönemlerde Toptan Eşya Fiyatı, Bilfiil Tedavülde 

Bulunan Banknot Ve Gsmh Ortalama Yıllık Artışı (1925-1938) 

DÖNEM TOPTAN 

EŞYA 

FİYATLARI 

İNDEKS 

BİLFİİL 

TEDAVÜLDEKİ 

BANKNOT VE 

UFAKLIK PARA 

GSMH 

ARTIŞI 

1925 3.1 1.2 6.6 

1929-1934 -12,6 0 4,5 

1934-1938 4,6 7,0 -8,0 

 KAYNAK: SÜREYYA HİÇ; “TÜRKİYE EKONOMİSİ 1”, Menteş 

Kitabevi, İstanbul 1991, s. 172’deki tablodan alınmıştır. 

NOT: Artışlar bileşik faiz üzerinden hesaplanmıştır. 
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Tablo 16: Banknot Emisyon Toplamını Belirleyen Etmenler, (1933-

1938) (Yıl Sonu Değerleri, Milyon TL) 

 

 

 

“Banka, memleketimizin iktisadiyatına çok yararlı hizmetler yapmıştır. 

Bence, bütün bu hizmetlerin üstünde daha büyük olan bir hizmeti de 

Bankacılığa gençlerimizi yetiştirmiş olmasıdır. En çok bununla iftihar 

ederiz.” 

                                                                                                                   

1933 M. Kemal ATATÜRK 

 

2.3.  BANKACILIK SİSTEMİNİN TARİHSEL SÜREÇ 

İÇERİSİNDE GELİŞİMİ 

Cumhuriyetten önce ülkemizde bankacılığın geçmişi gerçek anlamıyla 

Tanzimat dönemine kadar gitmektedir. Ancak imparatorluğun geçmişinde 

Bizans’dan kalma Galata bankerleri ve tüccarlarının bütün dünya iş alemi ve 

bankacılığı tarafından kabul edilişi ve hatta zaman zaman Akdeniz ve 

Ortadoğu’yu aşan işlem ve etki alanlarının ortaya çıkışı, Osmanlı yönetiminin 

bunlara özel bir imtiyaz-fonksiyon yüklemesi ile başlamıştır. Nitekim, 

imparatorluğun güçlenmesi ile bunların da gücü artmış, gerileme ve çöküşü ile 

birlikte Galata bankerleri de imparatorluğun kaderini takip etmişlerdir (Aksu, 

2005b:51-52). 

Bir ülkede bankacılık faaliyetleri ile ekonomik yapı arasında yakın bir ilişki 

olduğundan, Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı, bankacılık alanındaki 

gelişmeleri etkilemiştir. Batı ülkelerinin XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 

geliştirdikleri sanayi devrimini Osmanlı Devleti’nin aynı dönemlerde 

gerçekleştirememesi, hatta imparatorluğun son dönemlerinde sanayi ve ticari 

hayattaki duraklama, ekonominin dışa açık, borçlu ve bağımlı hale gelmesi, 

bankacılığın oluşması, gelişmesi ve yapısı üzerinde de etkilerini göstermiştir 

(Akgüç, 1993:10-11; ayrıca bknz: Aksu, 2005b:51-52). 

Osmanlı döneminde bankacılık alanındaki gelişmeler üç aşamalı olarak 

özetlenebilir (Akgüç, 1993:10; Aksu, 2005b:52): 

1- Borçlanma Bankacılığı, 

2- Yabancı Sermayeyi Destekleyen Bankacılık, 

3- Ulusal Bankacılık   
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Kırım Savaşı’ndan sonra 1856-1875 yılları arasında, Osmanlı Devleti’ne 

borç vermek, faiz geliri elde etmek amacıyla yabancı sermayeli 11 banka 

kurulmuştur (Akgüç, 1992:11). 

 

     Tablo 17: Kırım Savaşı Sonrası Kurulan Yabancı Bankalar 

Banka Adı Kuruluş Tarihi 

Bank-ı Osmani (1863’de Bank-ı Osmani Şahane’yi katılmış) 1856 

İttihadi Mali 1859 

Türkiye Bankası 1860 

Bank-ı Osmani Şahane (Bugünkü adıyla Osmanlı Bankası AŞ) 1863 

Şirket-i Umumiye Osmaniye Bankası 1864 

Şirket-i Maliye-i Osmaniye Bankası 1865 

İtibar-i Umumi Osmaniye Bankası 1869 

Avusturya - Osmanlı Bankası 1871 

Avusturya - Türk Bankası 1872 

İkinci İstanbul Bankası (1894’te Kambiyo - Eshama katıldı) 1872 

Kambiyo ve Esham Şirket-i Osmaniyesi 1872 

Kaynak: Öztin AKGÜÇ: “Türkiye’de Bankacılık”, Gerçek Yay., 3. 

Bas. İstanbul, 1992, s.11’deki tablodan alınmıştır. 

 

Osmanlı İmparatorluğunda bankacılık yapan kesim, daha çok Musevi, 

Ermeni ve Rum azınlıklardı. Bunun yanında kapitüler haklarını kullanan 

İtalyan, Portekizli, Cenevizli, İspanyol gibi yabancılar da vardı. Bunlar 

devamlı gözetim ve denetim altında bulunmaları nedeniyle faizli para alış-

verişi, yani açık bankacılık işlemleri yapamıyorlardı (Parasız, 1992:92-93; 

Akgüç, 1992: 10-11; aktaran bknz:Aksu, 2005b:51). 

Ülkemizde bankacılığın doğuşu, batı ülkelerinden farklı bir yapıda tezahür 

etmiştir. Avrupa ülkelerinde sömürgecilik hareketi ile başlayan ve sanayi 

devrimiyle devam eden servet kazanımı ve para kullanımı, daha sonraları bu 

servetlerin ve paraların birikim sahipleri olan kişiler kredi olarak ya banka 

açmışlar ya da bankalara kredi (borç) vererek, paralarını faiz karşılığında 

kullandırmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda hazinenin borç para 

gereksiniminin karşılanması bankaların kurulmasında başlıca etken olmuştur 

(Parasız, 1992:92; aktaran bknz: Aksu, 2005b:52). 

Ülkemizde bankacılık 1847 yılında başlamıştır. Gerçek anlamıyla ilk 

banka, hükümetin de yardımıyla, J. Alleon ve Theodor Baltazzi adlı iki Galata 

Bankeri tarafından 1847 yılında Bank-ı Dersaadet İstanbul Bankası 

(Banque de Constantinople) adıyla kurmuşlardır (Karluk, 2007:342). 

Ülkemizde kurulan bu ilk banka, uzun ömürlü olmamıştır, para değerindeki 

sürekli düşüşü önleyemediğinden, 1852 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş ve 

iflas ederek kapanmıştır (Parasız, 1992:92-93; Akgüç,1992:11; aktaran 

bknz:Aksu,2005:51). Cumhuriyetten önce piyasada faaliyet gösteren yabancı 
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bankalar daha çok yabancı tarafından veya yabancı sermaye iştirakiyle 

kurulmuştur. Bunların, özellikle ülkemizde yabancı şirketleri finanse etmek 

amacı taşıdıkları söylenebilir (Parasız, 1992:92; aktaran bknz: Aksu, 

2005b:51). 

Devletler metal para basma yetkisini bizzat kendilerinde tutarak, banknot 

veya kağıt para ihracı ayrıcalığını başından beri çoğunlukla bankalara 

bırakmışlardır. Kağıt para çıkarma ayrıcalığının tek bir bankanın tekeline 

verilmesi, genellikle 19. yüzyıl ortasından itibaren başlar. Hollanda 1814, 

İngiltere 1844, Fransa 1848, Osmanlı İmparatorluğu 1863 (Osmanlı Bankası 

vasıtasıyla), Almanya 1875, İsveç 1897, A.B.D. 1914’de vb. yeniden kağıt 

para ihracını tek bir bankanın tekeline vermişlerdir. Bunun avantajı, tedavül 

eden paranın tek bir cins olmasının rahatlığı ve parayı çıkaran kurumun 

gözlenme ve denetimindeki kolaylıktır (Hatipoğlu, 1989:309-310). Osmanlı 

İmparatorluğunun gelir-gider kaynakları ile ekonomik yapılarının denetimi 

uluslararası bir idareye bırakılması, Avrupalı sermayedara bir güvence 

sağladığından, 1881 Muharrem kararnamesi ile birlikte yabancı bankaların 

şubeleri ve iştirakleri imparatorluk içerisinde sayıca artmaya başlamış, 

Hazine’ye borç verme işlerini ve geniş yetkili ekonomik imtiyazları elde 

etmişlerdir (Aksu, 2005b:53). 

Ülkemizde kurulan ilk önemli ulusal bankamız, Ziraat Bankası’dır. Ziraat 

Bankası’nın temelini “Memleket Sandıkları” oluşturmuştur. Tarım kredi 

ihtiyacının bir örgüt eliyle karşılanması konusunda ilk adım, Mithat Paşa’nın 

Niş valiliği sırasında Rusçuk-Pirot kasabasında (1863 yılında) kurduğu 

Memleket Sandıkları ile atılmıştır. Mithat Paşa, tarımın o günkü durumunun 

iyileşmesinin ancak çiftçilerin kendi aralarında oluşturacakları örgütlenmeleri 

ile gerçekleşebileceği inancındaydı (Yaşa, 1980:466; Çadırcı, 1991:338; 

Akgüç, 1992:12-13, Parasız,1992:93; aktaran bknz: Aksu, 2005b:54). 

İmparatorluğunun diğer vilayetlerinde de 1864 Nizamnamesi uygulamaya 

konulduktan sonra birer sandık kurulduğunu görüyoruz. 1867 yılında bu, bir 

yönetmelikle kesin hükümlere bağlandı ve ülkenin bütün vilayet ve sancak 

merkezlerinde birer “Memafi Sandığı” ya da “Memleket Sandığı” adı altında 

kuruluş oluşturuldu (Çadırcı, 1991: 338; ). Mithat Paşa’nın bu girişimi, 

dünyadaki benzerlerinin en tanınmışı olan “Raiffeisen”in Almanya’da 

kurduğu tasarruf ve kredi sandıkları ile aynı yıllara rastlamaktadır (Akgüç, 

1992:13). 

Namık Kemâl, 1868’de Hürriyet Gazetesi’nde yabancı bankaların 

yarattığı sıkıntıları ve o dönemin ekonomik yapısının oluşturduğu sorunları 

şöyle değinmektedir: 

“Hemen her ihtiyacımızı karşılayacak tezgâhlarımız vardı. 20-30 yılda 

hepsi mahvoldu. Bunun sebebi ise adı geçen sözleşmelerle verilen serbest 

ticaret hürriyetidir (anlaşmalarıdır). Ekonomistlerin hepsi (bırakınız geçsinler, 

bırakınız yapsınlar) ilkesini benimsediler. Bu serbest ticaret Osmanlılar için 

zararlı oldu. Şimdi bir diğer gelişimi de ibretle izliyoruz. Bu da Avrupa 

Bankerleri ile Osmanlı Azınlık Bankerleri’nin işbirliğidir. Bu işbirliği, 

“yabancı bankacılık” biçiminde ve kapitalizmin ileri aşamasındaki Avrupa 

ülkelerinin çıkarları doğrultusunda kurulup, gelişmesine yol açmıştır. Böylece, 
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öteki temel iktisadi faaliyetler gibi, milli bankacılığın gelişmesi engellenmiş 

ve egemenliğini kuran yabancı bankalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı 

sömürgeleşmesinde önemli rol almışlardır. Ayrıca devletin muntazam bir 

bütçesi olması gerektiği, borçlanma düşüncesi ve zihniyetine son verilmelidir. 

Köylünün vergi yükü hafifletilmeli ve istikraz karşılıkları için bir çare 

düşünülmesi lazımdır.” (Siller, 1973:523; Türkdoğan, 1981:123; Sayar, 1986: 

368; aktaran bknz: Aksu, 2005c:12). 

Yabancı bankalar, Osmanlı İmparatorluğu’nu her alanda kendilerine 

bağımlı hale getirme, onlar istemedikçe birşey yapmama taraftarıydı. En 

önemlisi idari, mali, siyasi, ticari ve kültürel tam bir bağımlılık istiyorlardı. 

Yabancı sermaye, 1914 yılına kadar Osmanlı Devleti’nde bankacılık sektörüne 

9.8 milyon İngiliz Sterlini tutarında yatırım yapmışlardı. Bu alanda en büyük 

pay % 39 ile Fransızlara, ondan sonra % 33 ile İngilizlere aitti ve üçüncü sırada 

%20 pay ile Almanların sermayesi gelmekteydi (Arslan, 1993:12; aktaran 

bknz: Aksu, 2005c:12). 

 

Tablo 18: Cumhuriyet Öncesi Dönemde (1908-1923) Kurulan Milli 

Bankalar 

 

Not: Bazı kaynaklarda, bu dönemde kurulan Aydın İncir ve Himaye-i 

Osmanlı Bankası A.Ş.’de Milli Bankalar arasında yer 

almaktadır.Kaynak: Vedat ELDEM; “Harp ve Mütareke Yıllarında 

Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi” Türk Tarihi Kurumu Yay., Sayı: 98,  

Ankara 1994, s.210’dan alınmıştır. Ayrıca bkz. Hazım Atıf Kuyucak; 

“Para ve Banka”, Cilt II, İstanbul 1948. 
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 Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 17 Şubat - 4 Mart 1923 

tarihleri arasında gerçekleştirilen, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin “İktisat 

Esaslarını” oluşturan Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde Para ve Kambiyo 

konusu tüccar grubunun esasları bölümünde ele alınmıştır. Bu esaslar aşağıda 

belirtilmiştir (Afetinan, 1989:32-33):16 

1- BANKALAR (Para ile ilgili kararlar): 

Madde I- Minasip bir isim altında bir ticaret ana bankası teşkili. (müttefikan 

kabul). 

Madde 2- Tekalif-i Milliye ve iaşe bedeli vesaire olarak tüccarın hükümette 

olan matlubatı bankaya verilerek ashab-ı matlube mazbatalarına mukabil 

banka senedi itası. (müttefikan kabul). 

Madde 3- Çıkarılacak hisse senedatının Türkiye teb’asına ve Türk Anonim 

vesaire şirketlere tahsisi. (müttefikan kabul). 

Madde 4- Hükümetin dahi bankaya bir sermaye koyarak hissedarlığa 

iştirâki ve ancak hükümet aldığı bu hisseleri talep vuku’unda föy ihraciyle 

halka satarak yavaş yavaş alakasının kat’ı. (tüccar sanayi müttefikan kabul, 

zürra, red, işçi müstenkif.) 

Madde 5- Banka hisse senedatının gerek mevzu ve gerekse bilâhira 

konulacak her nev’i usul ve tekaliften muaf tutulması gibi bazı müsaedat-ı 

mahsusa ibrazı. (tüccar, sanayi müttefikan kabul, zürra red işçi müstenkif.) 

                                                     

16 Ayşe AFETİNAN; “I. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ”, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Sayı: 46a, Ankara 1989, s. 32-33’deki tüccar grubuna ait 
maddelerden alınmıştır. M. Kemal Atatürk’ün 19 0cak 1923’te İzmir İktisat 

Kongresi’nde açılış sözleri çok önemlidir ve dikkate şayandır; “Efendiler; Yüksek 

heyetinizin bugün yapmış olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok önemlidir, çok 

tarihîdir. Nasıl ki Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felâket noktasına gelmiş olan 

bu milleti kurtarmak hususunda Misak-ı Millî’nin ve Anayasa’nın ilk temel taşlarını 

bulmada etken olmuş, etkili olmuş, girişici olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, millî 

tarihimizde ve millî hayatımızda en kıymetli ve yüksek hatıraya erişmiş ise, kongreniz 

de milletin ve memleketin hayatını ve gerçek kurtuluşunu temine aracı olacak 

kuralın temel taşlarını ve esaslarını gösterip ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük 

üne ve çok kıymetli bir hatıraya erişecektir... Muharebe meydanlarında kıymetli 

evlâtlarımızın süngü ve silâhlarının zaferi kâfi değildir. Bu zafer ve başarı çok 

büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra 

çalışmak gerekir. Sizin için zafer ve ilerleme sahası ekonomide, ticarettedir. Bunu 

takdir ediyorsanız, çok çalışmaya mecbursunuz. Aksi takdirde memleketin gerçek 

sahibi olduğunuzu söyleseniz bile, kimseyi inandıramazsınız... Memleketimizin 

ekonomik kaynakları, bütün dünyanın hırslarını çekecek verim ve servete maliktir. 

Halkımızın çiftçi olması, topraklarımızın dünyanın en bereketli topraklarından 

bulunması, maddî hayat için hiçbir endişeye yer 

bırakmamaktadır”(Palazoğlu,1998:192-195).  
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İzmir İktisat Kongresi’nde, bir ana kredi kurumunun faaliyete geçirilmesi 

teklif ve temenni edilmişti. Bu doğrultuda Gazi Mustafa Kemal kabul edilen 

ana ticaret bankası işlevlerini yerine getirecek bir bankanın kurulması 

çalışmalarına başlandı. 26 Ağustos 1924 tarihinde Türkiye İş Bankası 

kurulmuştur. Bu ana kredi bankacılığını Mustafa Kemal ATATÜRK’e telkin 

eden İktisat Vekilliği de yapmış olan Celal BAYAR’dı. Bankanın başına Celal 

BAYAR getirilmiştir. Aslında bu dönemde ekonomik kalkınmanın ve milli 

çıkarların korunup, geliştirilmesi ancak milli bankalar ve kurumlarla olacağı 

fikri yaygın ve kabul edilebilir düşünceydi. İşte İş Bankası, milli çıkarları 

koruyacak bir ticari ana banka olarak görülmüştür ve bu amaçla kurulmuştur 

(Aksu, 2005d:9). 

Atatürk dönemi bankacılığını 2 ayrı döneme ayırmak mümkündür (Ergin, 

1984:187; Akgüç, 1992:18): 

1- 1923-1932: Ulusal Bankacılığın Geliştiği Dönem, 

  2- 1933-1938: Devletçilik ve Devlet Bankalarının Kuruluş Dönemi. 

 

1923 yılında milli banka sayısı 18 iken, dönem sonunda 45’e çıkmış, anılan 

yıllar arasında ulusal bankaların toplam mevduat içindeki payı %50’den, 

%80’ler düzeyine ulaşmıştır. 1927’de ulusal banka sayısı 31’e çıkmışken, 

1931’de 47’ye yükselmiş, 1935’de 45’e düşmüş, 1938’de ise 41 olmuştur. 

Yabancı bankaların sayılarını incelediğimizde; 1927’de 18’e yükselmiş, 

1931’de 15’e düşmüş, 1935’de 10 olmuş ve 1938 tarihinde sadece 9 tane 

yabancı banka bulunmaktaydı (Aksu, 2005d:10-11). Cumhuriyet ilanında 

gözümüze çarpan 20’si ulusal, 15’i yabancı olmak üzere 35 tane banka 

bulunmaktadır. Ulusal bankaların 344 şubesi bulunurken, yabancı bankaların 

95 şubesi vardır. Toplam şube sayısı 439’dur. 1923 yılında mevcut verilere 

göre; 4 milyon (yaklaşık 3.897.724) TL dolayında olan tasarruf mevduatının 

%60’ı ulusal bankalarda %40’ı ise yabancı bankalarda toplanmıştır. Yabancı 

bankaların tüm mevduat içindeki paylarının da %50 dolayında olduğu 

hesaplanmaktadır (Kurtoğlu, 2012:359). 

1924-1929 döneminde, tarım kesimindeki üretim artışı ve dış ticaret 

işlemlerinin gelişmesiyle GSMH yaklaşık olarak % 50 büyümüştür. 

Ekonomideki para talebi artarken, hükümetin para arzını arttırmaktan 

kaçınmasının yarattığı kredi gereksinimi, Türk Bankacılığı'nın önemli bir 

gelişme göstermesine neden olmuştur. Bir yanda hükümet, yabancıların 

bankacılık sistemindeki egemenliğini kırmak ve ekonominin temel 

kesimlerinin kredi gereksinimlerini karşılamak üzere devlet bankaları kurar 

(Sanayi ve Maadin Bankası-1925, Emlak ve Eytem Bankası-1926) ve teşvik 

ederken (bu arada Atatürk'ün direktifleri ile kurulan İş Bankası 1924'te 

bankacılığa başlar) diğer yanda kırsal kesimdeki kredi sorunlarını kendi 

başlarına çözmek amacıyla bir çok yerel banka kurmuşlardır. 1923-1926 

arasında 8 yerel banka, 1927-1929 arasında da 17 banka olmak üzere toplam 

35 banka kurulmuştur (Yay, 1983.158). 

Toplam mevduatın 1924 yılında %78’i, 1924-1929 yılları arasında 

ortalama %57’si, 1935-1938 arasında ortalama %22’si yabancı bankaların 
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elindeydi. Yabancı bankaların kredilerdeki payı 1924’te %53 iken, 1924-1929 

yılları arasında ortalama %47’si, 1935-1938 arasında ortalama %22’e 

düşmüştür (Kurtoğlu, 2012:339) 

Tablo 19: Atatürk Döneminde Milli Bankalardaki Gelişme Süreci  

(Milyon TL) 

 

 

      Kaynak: Haldun Derin, “Türkiye’de Devletçilik” İstanbul 1940, s. 

51’deki tablodan alınmıştır. 

 

Bu kısa dönemde özel kanunlarla kurulan Devlet Bankalarının adları 

şunlardır: Sümerbank (1933), Belediyeler Bankası (İller Bankası) (1933), 

Etibank (1935), Denizbank (1938), Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938) 

(Parasız 1992:93, Akgüç, 1994:31; Karpat, 1996:88; ayrıca bknz: Aksu, 

2005e:18). 

1926 yılında Ziraat Bankası sermayesini 30 milyon TL'ye yükseltmiştir, ve 

99 yıl süre ile Anonim Şirket haline getirilmiştir. Bunun yanında her türlü 

bankacılık işlemleri yapma yetkisi tanınmıştır (Akgüç, 1994:27). 17 Şubat 

1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde Ziraat Bankası ile ilgili olarak alınan 

kararlar da aşağıda şöyle belirtilmiştir (Aksu, 2005d:16): 

* Hükümetin Ziraat Bankası’ndan aldığı paraları mümkün mertebe borca 

karşılık olarak vermesi ve bu sermayeyi başka yerlere sarf edilmemesi, 

* Ziraat Bankası kanunun yeniden düzenlenmesi ve islah edilmesi, 

* Seferberlik zamanında alınan tüm hayvanat, hububat ve iaşe zahiresi 

karşılığı bedellerinin ve meydana gelen her cins nakliyat ücretlerinin 

hükümetçe ödenmesi ve kurulacak olan yardım şirketlerine ödenmesi 

mukabilinde çiftçilere şirket hissesi verilmesi, (Tarım kredi kooperatiflerinden 

pay verilmesi), 
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* Ziraat Bankasının gözetim ve desteğinde (kurulacak olan) yardım 

şirketlerinin biran evvel kurulması ve kurulması hakkında bilgi verilmesi. 

(Tarım kooperatiflerinin kurulması). 

1929 Dünya Buhranı ile dış ticaret hadleri aleyhine dönen Türkiye, büyük 

ödemeler bilançosu açığı ve TL'nin değer yitirmesiyle birlikte, ülke içinde 

önemli bir depresyonla karşılanmıştır. 1920'lerdeki politikanın 1930'larda da 

sürdürülmesi, depresyonu daha da arttırmıştır. 1929 Dünya Ekonomik 

Buhranı'nın Bankacılık sistemi üzerindeki etkileri 3 noktada toplanabilir 

(Aksu, 2005e:17): 

1) Birinci Beş Yıllık Sanayii Planı çerçevesinde devletin giriştiği sanayi 

yatırımlarının finansmanını sağlayacak ihtisas bankaları kurması, 

2) Anadolu'daki yerel bankaların sayılarının azalması, 

3) Devletin, bankacılık sistemini düzenleyici ve denetleyici kanunlar 

çıkarması. 

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1928'de T.B.M.M.'de üçüncü dönem 

ikinci toplanma yılı açılış konuşmasında ivedilikle bağımsız bir Merkez 

Bankası kurulması gerektiğini vurgulamakta ve hükümete üstü kapalı bir uyarı 

vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir: "Cumhuriyet 

Bankası'nın bu yıl içinde açılması yüksek ve köklü uygulamalarınıza, gerçekte 

övünülecek bir yenisini eklemiş olacaktır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın 

etkisinin, özellikle dış ticarete yönelik ihracat yapan tarım kesimi üzerinde 

görülmesi, bankacılık kesimine yerel bankaların iflası şeklinde yansımıştır. 

Bankaların iflaslarının başlıca nedeni, bu bankalardan kredi alan kimselerin, 

gerek kötü ürün yılları nedeniyle, gerekse tüm ürünlerin fiyatlarının düşmesi 

nedeniyle iflas etmek zorunda kalmıştır. Devlet Bankalarına göre daha yüksek 

faizli kredileri geri ödeyememeleri etkili olmuştur."(Yay, 1983:158-159). 

Özellikle, tarım sektöründe dışarıya ihraç yapan çiftçi ve tüccarlar büyük 

zararlar görmüştür. 1929 Dünya Ekonomik bunalımının ortaya çıkışı, hızla 

yayılışı ve olumsuz etkilerinin Türkiye'ye yansıması yeni bir iktisat 

politikasının benimsenmesini hem kolaylaştırmış, hem de zorunlu kılmıştır.80 

Türk ekonomisinin bu dönemdeki yapısal özelliklerinden dolayı, Türk 

Bankacılığına özellikle Devlet bankacılığının yapısını güçlendirici etkiler 

yaptı (Silier, 1973:56-57). Bu ekonomik buhran, her yerde devletin ekonomiye 

müdahalesini genişleten politikalara yol açmıştır. 

Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi de T.C. Merkez Bankası 

kurulmasıdır. T.C. Merkez Bankası kurulmadan önce 24 Mart 1930 tarihinde 

Bankalar Konsorsiyumu kurulmuştur. Devletin döviz piyasasını ve kur 

dengesini muhafaza edebilmesi, merkez bankasının görevlerini yapabilmesi, 

emisyon hacminin belirlenebilmesini, bankacılık uygulamalarının 

denetlenebilmesi için kurulmuştur. Sermayesinin yarısı devlete ait olan bir 

bankacılık örgütlenmesidir. Sermayesi 1.215.000 sterlindi. 1931 yılının 

sonuna kadar faaliyetine devam etti. Merkez bankası kurulduktan sonra, bütün 

işlemleri bankaya devredildi. Devir sırasında 4.9 milyon TL’lik evrakı nakdiye 

ihraç edilmiş, karşılığında 59.5 milyon Fransız Frankı gelir sağlanmıştır 

(Parasız, 1998:41-42). 
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Türkiye'de para piyasasını düzenlemek, hazine işlemlerini görmek, 

hükümetle birlikte çalışarak para istikrarını sağlayacak önlemleri almak ve 

iskonto oranlarını saptamak görevleriyle yükümlü (Ülken, 1986:19) olan 30 

Haziran 1930 tarihli 1715 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

kurulmuştur (Akgüç, 1992:136; Hiç, 1991:91). 1931'de T.C. Merkez 

Bankasına sermayesinin %40 ile kayıtlı olmak üzere Hazine Bonolarını 

iskonto etme yetkisi verilmiştir (Hiç, 1991:191). Hükümet, bankacılık 

sistemindeki bu gelişmelere karşı, bir dizi kanun çıkarmış, mevduat sahiplerini 

korumaya çalışmıştır. Bankaların kredi hacmini sınırlayan öz sermaye 

yetersizliğinin yarattığı sıkıntıları gidermek amacıyla 1933'te Merkez Bankası 

reeskont (karşılık) oranları %8'den %5'e düşürülerek, bankalara bir kolaylık 

sağlanmışsa da (bankaların karşılık oranlarını indirmesi, piyasaya daha fazla 

miktarda kredi çıkartması anlamına gelmektedir) bu olanaktan yalnızca -

sermayesi 4 milyondan fazla olan- büyük bankalar yararlanabilmişlerdir. Yine 

bankalardan, mevduat karşılıklarının belirli oranlarını devlet tahviline yatırma 

zorunluluğu Birinci Beş Yıllık Sanayii Planının finansmanına yardımcı 

olmuştur. Sonuç olarak; 1929 Dünya Buhranı, çok sayıda yerel bankanın 

iflasına neden olurken, çoğunluğunu Devlet Bankalarının oluşturduğu 

bankalar, yaygın ve öz sermayesi büyük olan bankalar, mevduat ve kredilerini 

arttırarak gelişmişler; hükümetin hukuki önlemleriyle birlikte Birinci Beş 

Yıllık Sanayi Planı'nın finansmanında önemli rol oynamışlardır 

(Yay,1983:158). Merkez Bankası, hem Batıya karşı ekonomik bağımsızlığın 

geliştirilmesinde, hem de Batı tipi ekonomi yaratılmasında bir araç olarak 

kullanılmıştır (İlkin, 1973:76). 3 Ekim 1931 tarihinden itibaren çalışmaya 

başlayan Merkez Bankası'nın amacı; ülkenin ekonomik gelişmesine yardım 

etmektir. 1999 yılına kadar banknot ihracına sahip bir anonim şirket olarak 

kurulmuştur (Parasız, 1992:235), Bankaların bankasıdır. T.C. Merkez 

Bankası'nın İstikrar kanunu çıkarılıncaya kadar, devraldığı (Osmanlı 

Kaimelerinden) 158.748.563 T.Liralık evrak-ı nakdiyeyi artırmaması 

öngörülmüştür. Yani para basarak enflasyona neden olunmak istememiştir 

(Kayra, 2013:152). 

Devlet bankacılığının yaygınlaştığı 1933-1942 dönemleri arasında 

ekonomiyi güçlü tutabilmek, tefeciliği önleyebilmek, mevduata güvence 

getirmek için iki önemli düzenleme yapılmıştır. Tefeciliği önlemek için 1933 

yılında Ödünç Para Verme İşleri Kanunu yürülüğe girmiştir. Bu kanunla en 

önemlisi ödünç alma-verme işlerinde piyasa faiz oranı resmen belirlenmiş 

oluyordu. 1933 tarihli 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu ile vadeli ve 

vadesiz mevduat için ticari bankaların Merkez bankası’nda karşılık ayırma 

zorunluluğu getirilmiştir (Parasız, 1998:55). 1936’da ise bu kapsam tüm 

mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

“Bugünkü savaşımlarımızın gayesi, tam bağımsızlıktır. 

Bağımsızlığın tamlığı ise ancak malî bağımsızlık ile mümkündür. 

Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca, o devletin 

bütün hayatî kuruluşlarında bağımsızlık felce uğramıştır. Çünkü, 

her devlet organı ancak malî kuvvetle yaşar. Malî bağımsızlığın 

korunması için ilk şart, bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve 

denk olmasıdır. Bundan ötürü, devlet bünyesini yaşatmak için 
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dışarıya müracaat etmeksizin memleketin gelir kaynaklarıyla 

idareyi temin çare ve tedbirlerini bulmak, lâzım ve mümkündür. 

En üst derecede tasarruf, millî özelliğimiz olmalıdır. Mazinin ve 

düşmanların, memleket ve milletimizi bütün medeniyet dünyasıyla 

birlikte ileriye götürmekten menetmiş olan zincirleri, bugün bizi, az 

zamanda fevkalâde girişimlerde ve icraatta bulunmaya zorluyor. 

Ancak, bu mecburiyetin tatmini ve kayıpların telâfisi bugünkü 

maliye kudretimizin üstündedir. Bundan dolayı hükûmetimizin, 

her medenî devlet gibi dış borçlanmalar yapmasına lüzum vardır. 

Şu kadar ki ödünç alınan yabancı paralarını, şimdiye kadar 

Babıâli’nin (Osmanlı hükümetinin) yaptığı tarzda, ödemeye mecbur 

değilmişiz gibi, maksatsız israf ve kullanma ile borçlarımızın 

yükünü artırarak malî bağımsızlığımızı tehlikeye maruz bırakmaya 

kesin şekilde karşıyız. Biz, memlekette bayındırlığı, üretimi ve 

halkın refahını temin edecek, gelir kaynaklarımızı geliştirecek 

verimli borçlanmalara taraftarız.”  

                                                                                                                                                     

1922 M. Kemal ATATÜRK 

 

 

2.4.  BORÇLANMA SÜRECİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Osmanlı dış ticaret bilançosundaki açığı karşılayabilmek için, 1850'ye 

kadar altın ve gümüş olarak, 1854'den sonra ise Avrupa metropol 

bankalarından yapılan borçlanmalarla kapatılabilmiştir. Böylece Osmanlı 

Devleti'nin serbest dış ticaret yolu ile Batılı endüstri ülkelerine olan mevcut 

bağımlılığına mali bağımlılık eklenmiştir. 1854'de ilk dış borcun alınmasından 

sonra, bunu yeni borçlar izlemiştir. Gitgide borçlar kartopu gibi büyümüş ve 

önceki borçların anapara ve faizleri yeni dış borçlanmaları zorunlu kılmıştır. 

Bunu fırsat bilen Batılı (emperyalist) ülkeler, her borç antlaşmasından sonra 

bir dizi ekonomik ayrıcalık koparmanın yolunu bulmuşlardır (Arslan, 1993:4; 

Pamuk, 1998:206). Bu fasit daireden kurtulmanın çaresi, devletin gelirlerini, 

harcamaları karşılayacak seviyesine getirmekle mümkün olabilecekken, bu 

yolda ciddi bir teşebbüse gidilmediğinden, bütçe açıkları müzmin ve alışılmış 

bir hal almıştı. Devlet bugünkü anlamıyla vergiler yoluyla, ticaret kesimine, 

sanayi kesimine, serbest mesleklere hemen hemen hiç yüklenmiyor, orta ve 

yüksek dereceli memurların maaşlarından ise 1912'den itibaren %3 nispetinde 

harp vergisi alınıyordu (Eldem, 1994:83-85). Bu Batılı ülkelerin zengin 

bankaları ve ticaret şirketleri imparatorluk içerisinde faaliyetlere başlamıştı. 

Bu şirketler, devlete dış borç (finansman kredisi) sağlarken, öte yandan 

imparatorluğun mümbit ve zengin madenlerinin bulunduğu topraklarda elde 

ettiği imtiyazlarla zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Osmanlı 

İmparatorluğu yayıldığı çok geniş coğrafyada söz sahibi olmaktan çıkmış, 

batılı devletlerin oyuncağı haline gelmişti. Diğer bir deyişle, Osmanlı'yı borç 

sarmalına sokarak, devlet olarak ayağa kalkmasına engel olmuşlar, içeride ve 

dışarıda kendilerine bağımlı ve kendileri verdikçe yaşayan aciz bir duruma 

düşürmüşlerdi. Sorulması gereken o dönem içinde, Osmanlı maliyecileri, niçin 
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devlet bütçesini denkleştirmede, açıkları kapatmada ve vergi tahsilatını 

artırmada sanayi ve ticaret kesimine, özellikle de serbest meslek erbabına ve 

üst kademeli memurların gelirlerinden tahsilata gitmemiştir? İşte içeriden 

denkleştirme yolunu gitmeden, dış istikrazlarla devleti aciz bir yönetimle 

yaşatmaya çalışması akıl erdirmek mümkün değildir. Cihan harbinin 

başlamasıyla, istikrazların kaynağını oluşturan Fransa ve İngiltere piyasaları 

Osmanlı Devleti'ne kapanmış bulunuyordu. Bu vaziyete göre bütçe açıklarının 

karşılanması için, müracaat mercii olarak yalnız Almanya kalıyordu; yapılan 

muhtelif anlaşmalarla imparatorluğun para ihtiyaçlarının Almanya'dan 

sağlanması usul olarak kabul edilmiştir (Eldem, 1994:83). 

1839’da ilan olunan ve vergilerin ıslahı ile ilgili önemli hükümler ihtiva 

eden Tanzimat Fermanı’nda her ne kadar “Bütçe” kelimesine yer verilmemiş 

ise de, o tarihten itibaren başlayan yenilikler meyanında bütçe ile ilgili iki-üç 

ferman çıkarılmıştır. Fakat Türkiye’de bütçenin asıl kanuni dayanağı ancak 

1876 tarihli Anayasa (Kanun-i Esasisi) ile ortaya konulmuştur.” (Feyzioğlu, 

1994:2). Bu Anayasa ile yaklaşık 12 madde Maliye düzenlemeleri ile ilgili 

olup, gelir ve giderlerin (Muvazene-i Umumiye Kanunu ve Muhasebe-i 

Kat’iye Kanunu ile) düzenlemesini belirleyerek belli bir sisteme 

oturtulmuştur. Devletin mali harcama ve giderlerini bu kanunlar ve 

Anayasa’da belirtilen şartlarda düzenecektir (Şakar, 1989:297-298). “Ne var 

ki, bu Anayasa ilan edildiği yıldan ancak 33 yıllık bir gecikme ile, 1908 yılında 

İkinci Meşrutiyetle uygulanmaya girmiş ve ülkemiz bugünkü anlamda ilk 

bütçesine 1909 yılında kavuşmuştur” (Feyzioğlu, 1994:2). 

 Osmanlı’nın mali durumu 17. yüzyılın sonlarından itibaren 

kötüleşmişse de halktan alınan olağanüstü vergiler yoluyla toplanan paralar 

sayesinde, bir müddet daha vaziyet idare edilmiştir. Ancak 18. yüzyılın son 

çeyreğinde, arka arkaya gelen mağlubiyetler ve ödenen harp tazminatları 

nedeniyle ekonomik durum iyice kötüleşmişti. 1787 yılında Rusya ile savaşa 

girişildiğinde, sefer masrafları için gerekli para hazinesi yoktu. Savaşın sonraki 

yıllarda nakit para ihtiyacı iyice arttı. Yabancı bir devletten borç almanın 

Osmanlı İmparatorluğu’nun mali durumunun dışarıya teşhir edilmesi olacağı 

düşmanların cesaretlerini artırmaya yarayacağı düşünüldüğü için başlangıçta 

bu yolun üzerinde durulmadı ise de ülke içinde gerekli para temin 

edilemeyince borç para verecek bir devlet aranmaya başlandı (Afyoncu, 

2001:16-21). Bu borç para için ilk olarak Hollanda’nın kapısı çalındı, ancak 

paralar arasındaki kur farkı ve tarım ürünleri üzerinde istediği aşırı talepler 

nedeniyle vazgeçildi. Daha sonra İspanya’dan ve en sonunda Fas Sultanı’na 

gidilmiştir. Ancak bir sonuç elde edilememiştir. Bu borcun ödenmesinde 

halktan tedarik yoluna gidilmiş ve altın ve gümüş madenlerine ait eşya ve 

ziynetler toplanarak, darphanede eritilerek para basılmış, emisyon hacmi 

artmaya başlamış ve ülkede ciddi anlamda enflasyonist bir yapı gözükmeye 

başlamıştır (Aksu, 2006:120; Aksu, 2007:93-101). 

 Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile Kırım Savaşı’na girdiğinde, bu 

harbin getirdiği parasal yükü karşılamak için 1854 yılında savaş sürürken, 

tarihinde ilk kez dışarıdan borç para almak zorunda kaldı (Karacan, 1993:265-
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266; Afyoncu, 2001:17-18; Kongar, 2015: 342).17 Tanzimatçılar sorunu 

öncelikle bir nakit ihtiyacı olarak gördüler ve para bulunursa devletin hasta 

adamlıktan kurtulabileceğine inandılar (Karal, 1956:129; Akarlı, 1982:226; 

Sayar, 1986:184-203). İlk defa 24 Ağustos 1854’te Kırım Harbi’nin 

finansmanı için alınmıştır. Abdülmecit zamanında, 5 milyon İngiliz Liralık bir 

borç alınması öngörüldüğü halde sadece 3 milyon bir borç alınmış ve 300 bin 

Osmanlı Lirası tutarındaki Mısır Vergisi bu borca karşılık gösterilmiştir. 

Londra ve Paris’teki Palmer ve Goldschmid isimli iki banka grubundan 3 

milyon İngiliz Sterlin borç alındı. Bu paranın 700 bin Sterlinine bankacılık 

masrafları olarak ele konuldu (Afyoncu, 2001:18). İngiliz ve Fransız mali 

kurumlarından alınan bu borç daha sonra öngörülen vadesinde ödenmemiştir. 

Ertesi yıl, 1855 yılında alınan miktar ise 5 milyon Sterlindir (Kongar, 

2006:70). Bu borç oldukça olumlu şartlarda alınmıştır. Muhtemelen İngiltere 

ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu’nu borçlanmaya alıştırıyorlardı. Alınan bu 

borçları bir müddet sonra İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı maliyesini 

denetleme istekleri izledi. 1858’de yine 5 milyon Sterlin (çok elverişsiz 

şartlarda) alındı. 1860’da yeniden borç alma ihtiyacı doğdu. Ancak daha önce 

kolaylıkla borç para veren Avrupalılar bu kez birçok şart ileri sürdüler. Bu 

şartlardan bazıları: Osmanlı maliyesi uluslar arası bir komisyonun denetimine 

girecek, vakıf sistemi kaldırılacak, yabancılar devlet emlâkını satın alabilecek 

veya kiralayabilecek, madenler ve araziler özelleştirilebilecek (Afyoncu, 

2001:18) gibi daha birçok istekleri mevcuttu. Abdülmecit döneminde 16.5 

milyon Osmanlı lirası borç alınmışken, Abdülaziz zamanında bu miktar 97 

milyon 708 bin Osmanlı lirası olmuştur (Afyoncu, 2001:18; Kongar, 2006:69-

70; Aksu, 2006:119-121). 

 Kırım Harbi'nin (1854-56) vuku bulmasından itibaren Osmanlı devlet 

bütçeleri her sene açık vermiş ve bu açıklar daima dış istikrazlarla 

karşılanmıştır. Bütçe öyle bir hal almıştır ki, gerçekleşen borçların faiz ve itfa 

masraflarının bütçe içindeki oranı, yıldan yıla artış göstermiş, Cihan Harbi 

öncesinde, toplam gelirin 1/3'üne ve vergi tahsilat gelirinin %40'ına kadar 

yükselmiş bulunuyordu (Aksu, 2007:98). Osmanlı ekonomisinin Avrupa 

ülkelerine borçlanmasıyla ilgili analizlerde dikkat çeken nokta, bu 

borçlanmanın getirdiklerinin, faiz ve anapara ödemesi şeklinde götürdükleri ile 

birlikte ele alınmamısıdır. Şöyle bir hesap yapmak gerekirse; 1854-1914 yılları 

arasındaki 60 yıl boyunca 359 milyon Osmanlı Lirası tutarında net dış borç 

yüküne girmiştir. Ayrıca konsolide borçlara dönüştürülmemiş dalgalı dış 

borçlar bu toplamın dışındadır. Bankalara ve aracı mali ajanlara büyük 

komisyon verilmiştir. Bu meblağdan ancak 222 milyon Osmanlı Lirası 

Osmanlı hükümetinin eline geçmiştir. Yine aynı dönemde 164 milyon 

tutarında Osmanlı Lirası faiz ödemesi yapılmış, yine aynı dönemde 70 milyon 

                                                     
17 1854 yılında savaş sürerken, tarihinde ilk defa dışarıdan borç para almak 

zorunda kaldı. Londra ve Paris’teki Palmer ve Goldschmid isimli iki banka grubundan 

3 milyon sterlin borç alındı. Bu paranın 700 bin sterlini ile bankacılık masrafları ve 

borcun ilk taksiti olarak el konuldu. Kalan miktarın tamamına yakınıysa, Kırım Savaşı 

için borç tazminatı olarak harcanmıştır. 
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Osmanlı Lirası tutarında Anapara ödemesi yapılmıştır. Dönemi bir bütün 

olarak ele aldığımızda ise, yaklaşık 12 milyon Osmanlı Lirası tutarında 

fazladan bir geri ödeme mevcuttur (Tezel, 2015:97). Burada gözden 

kaçırılmaması gereken nokta, faiz ve temettü kalemlerinde görülen açıkların 

hangi kalemlerle karşılandığı konusudur. Unutulmamalıdır ki, Osmanlı 

İmparatorluğu aynı zamanda kıtalararası transit ticaretin merkeziydi. Bu 

ticaretten sağladığı hasılatları göz ardı etmemek gerekir, bu durumun ödemeler 

dengesi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtmek gerekir. 1874 yılının 

sonuna gelindiğinde devlet borçları, borcun ana para ve faizinin ödenmesine 

imkân olmayan bir düzeye varmıştır. Öyle ki, ana para bakiyesi 191 milyon ve 

faizi de 62 milyon olmak üzere dış borç yükü toplam 253 milyon İngiliz 

Sterlinini bulmuştur (Afyoncu, 2001:16-21; aktaran bknz: Aksu, 2006:121).  

 Tanzimatçılar, devlet bütçesinin açık verme eğilimini iyileştirmek 

yerine, sorunu büsbütün içinden çıkılmaz bir hale sokarak kendilerinden 

sonraki yöneticilerin başına sarmışlardır. Daha 1875 yılı sonunda devlet, 

borçlarının faizlerini ödeyemez hale gelmesi 1875 yılında artık borç ödemeleri 

durdurulmuş ve moratoryum ilân edilerek, borçların daha uygun bir ödeme 

plânına bağlanması isteğiyle, ülke ekonomisi çıkılmaz bir problemin içine 

düşmüştür. Osmanlı-Rus Savaşı ve 1878 Berlin Kongresi ile sonuçlanan büyük 

bir malî ve siyasî buhranın noktasını teşkil etti (Akarlı, 1982:226). Aslında 

Osmanlı İmparatorluğu mali olarak iflas ettiğini dış borçlarını (faiz + 

anaparayı) ödeyemeyeceğini 1875 yılında deklare etmiştir. Bununla birlikte, 

dışarıdan yapılan borçlanmalar, ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu 

ekonomisi üzerinde yabancı sermayenin gelmesinde etkili olmuştur (Tezel, 

2015:95-97). Batı borsalarında baş gösteren ekonomik kriz, finans yoluyla iç 

içe geçen Osmanlı ekonomisini de etkisi altına almıştır. Özellikle, 1874’te 

ihracatımız 19 milyon İngiliz sterlini iken, kısa vadeli borçların miktarı 16 

milyon İngiliz sterlinine ulaşması,hükümet gelirlerinin toplamı ise 22.5 milyon 

İngiliz sterlininde kalması, ülkenin “moratoryum (iflas etmesinin)” ilan 

etmesinin temel nedeni durumundaydı (Kazgan, 2004:26). Hükümet Nisan 

1876’da bütün borç ödemelerini durdurdu. II. Abdülhamit, moratoryum 

nedeniyle devletin dışarıdaki bu kötü imajını ortadan kaldırabilmek için I. 

Meşrutiyeti ilan ederek, bir yerde zaman kazanmaya çalışmıştı. 

 Osmanlı hükümeti, 1880 yılı sonunda yayınladığı bir nota ile 

alacaklıların hukukunu incelemek amacıyla İstanbul’da bir komisyon 

toplantısı yapılmasını istemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarının 

konsolidasyonu (birleştirmek) amacıyla 1881 yılının Aralık ayında (Hicri 1299 

Muharrem ayında) onaylanan kararnameye alacaklı şu ülkeler katılmış: 

İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, Almanya ve İtalya’daki alacaklıların 

vekilleri ile toplantılar yapan malî komisyonun hazırladığı rapor bir kararname 

haline getirilmiştir. Bu kararname ile on eski borçlanmanın dokuzunun 

miktarları indirilmiş faizi ve anaparası ödenmemiş bir borçlanmanın ise 

miktarı yükseltilmiştir. Kararname ile toplam 237.138.819 Osmanlı Lirası 

tutarındaki dış borç, 141.505.309 Osmanlı Lirasına düşürülmüştür. Galata 

Bankerlerine olan borçlarda 8.7 milyon Osmanlı lirasından 8.1 milyon liraya 

inmiştir. Galata bankerleri borçları için daha önce karşılık gösterilen Rüsum-

u Sitte gelirleriyle önce Galata Bankerlerine olan borçlar (yani tahvilât-ı 
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mümtaze) ödenecektir. Kalan kısmın 4/5’ü bütün borçların faizlerine, 1/5’i 

anapara ödemelerine ayrılacaktır (Batırel, 1990:430; Aksu, 2006:120-121). 

 Eylül 1881’de borçların idaresiyle meşgul olmak üzere Osmanlı 

hükümetinin öngördüğü bir banka yerine, alacaklıları temsilcilerinden bir 

meclisin oluşturulması kabul edilmiştir. Bu da Düyun-u Umumiye 

İdaresi’nin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Kongar, 2006:69-75; Aksu, 

2006:121). Komisyon, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, 

Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan birer üye ile Galata 

Bankerlerini bir temsilcisinden oluşuyordu (Afyoncu, 2001:19). 

Tablo 20: Osmanlı İmparatorluğu’nun Borçları 1881-1914 (Milyon 

İngiliz Sterlini) 

 

 Kaynak: Pamuk, 1994:44’deki tablodan alınmıştır. Ayrıca bknz: 

Kongar, 2015:342’deki tablodan alınmıştır. 

 Düyun-u Umumiye, tuz, pul, balıkçılık, ipek, tütün ve alkolden alınan 

vergilerle damga resmi ve bazı bölgelerden alınan vergiler (Bulgaristan 

vergisi, Kıbrıs’ın gelir fazlası, Doğu Rumeli vergisi) gibi önemli gelir 

kaynaklarını doğrudan denetim altında tutuyordu. Ayrıca kuruma tütün ve tuz 

alanlarında gerekli değişiklikleri yapma ve “tekel” tarzında yönetme yetkisi 

verildi (Afyoncu, 2001:20; Aksu, 2006:119-121). 

 Osmanlı Devleti’nin gelirleri masrafları ölçüsünde artırmak mümkün 

olmadığından, açığı kapatmak için zaman zaman dış borçlanmaya gitmek, ya 

da Düyun-u Umumiye İdaresi ve Osmanlı Bankası’na başvurmak kaçınılmaz 

bir hal alıyordu. Her iki halde de, borç verenler borç karşılığında belirli 

gelirlerin Düyun-u Umumiye’ye tahsis edilmesini şart koşuyorlardı. 

Osmanlı’nın tek seçeneği, devleti dağıtmak olduğundan bu şartı 

kabullenmekten başka çareleri kalmıyordu (Akarlı, 1982:243; aktaran bknz: 

Aksu, 2006:120-121).  Düyun-u Umumiye komisyonu, tütün öşrünü 1883’te 

kurulan Reji idaresine devretmişti. Bu şirket zarar etse dahi her yıl 750 bin 

lirayı Düyun-u Umumiye’ye ödemekle yükümlüydü.”(Afyoncu, 2011:20). Bir 

yerde haraca bağlamıştı. 

Birinci Dünya Savaşı’nda dış borçların daha çok Almanya’dan sağlandığı 

ve Düyun-u Umumiye’nin sürdüğü görülür. İstiklâl Savaşı’nın başlaması ile 

bu idarenin Anadolu’dan gelir tahsil etmesi olanağı ortadan kalkmıştır. 
Daha sonra ise Anadolu hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı 
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Devleti’nden kalan borçları kabullenmiş, fakat Düyun-u Umumiye’yi 

reddetmiştir. Lozan Antlaşmasıyla bu idarenin bütün yetkileri kaldırılmıştır 

(Aksu, 2006:120-122). 

Reji idaresiyle yapılan 14 Haziran 1923 tarihli anlaşma ile bazı pürüzler 

haledilmiş, bu anlaşma ile Ankara Hükümeti önceden ihbar etmek şartıyla 

inhisarı (tekeli) feshetmek hakkını da kazanmış ve bu hakkı 1925 yılında 

kullanmıştır (Eldem, 1994:202). 

Osmanlı borçları konusunda İsmet Paşa, Lozan Antlaşması sırasında 

Osmanlı Devleti’nin düştüğü hazin durumu şöyle belirtmektedir: “…Fakat asıl 

üzücü olan şu nokta idi: 70 yıldan beri alınan paralarla yapılan yalnız doğu 

şimendiferleri ve bir de Konya ve Bandırma-Soma hattı idi. 210 milyon liradan 

bu gibi bayındırlık işlerine sarf edilen 30 milyon lira çıktıktan sonra geri kalan 

milyonlarca altınla gündelik bütçe ihtiyaçları kapatılmış ve saraylar 

yapılmıştı.” (Karacan, 1993:266). 

 Borç paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Türkiye ile 

alacaklar arasındaki antlaşma, ancak 13 Haziran 1928’de imzalanmıştır. 

Türkiye Osmanlı’nın 161 milyonluk borcunun 107 milyonluk kısmını yani 

yaklaşık %67’sini ödemeyi üstlenmiştir. Antlaşma gereği borç 99 yılda 

ödenecekti. Bütün borçların ödenmesi, vaad edilen süreden önce, 1954’te 

bitirildi. Böylece 1854’te başlayan dış borçlanma macerası 100 yıl sonra 

kapandı (Afyoncu, 2001:21; Yücel, 2017:67-70). 

 İttihat Terakki Partisi, ekonomik alanda serbest piyasa (liberalizm) 

ekonomisi yerine, Alman iktisatçılarının da etkisiyle milli sanayinin 

geliştirilmesine ve yabancılara karşı korunmasına yönelik olarak başta Adolph 

Wagner ve Friedrich List gibi “Milli İktisat” politikasının temel prensiblerini 

ortaya koyan iktisatçılar, Osmanlı Devletinin iktisat görüşlerini yakından 

etkilemişlerdir. Bu amaçla bunlar arasında partiye danışmanlık yapan Alman 

Alexander Helphand’ın (Parvus), Batı ülkelerinin kapitülasyonlar ve Düyun-u 

Umumiye gibi kurumlar aracılığıyla Osmanlı üzerinde nasıl bir hegemonya 

oluşturdukları ve kurdukları sistemle sömürü sistemini nasıl inşa ettiklerini 

içeren değerlendirmeleri parti içinde büyük ilgi uyandırmasının yanında, 

emperyalist batılı devletlere karşı ön yargılar oluşturmuş, partililerin 

sempatisini kazanmış, tepkileriyle onlara büyük güven aşılamış, Osmanlı’nın 

yalnız olmadığını ve Bismarck Almanyasının daima Osmanlı’nın yanında 

olacağı fikriyle sıkı müttefiki olmuştur. Aslında Osmanlı İmparatorluğu denize 

düşen, yılana sarılan, yüzme bilmeyen insan durumundaydı. Şartlar 

Osmanlı’yı Almanlara doğru yakınlaştırmış, bu ilişkinin alacağı boyut, 

sonucunun asla çıkmayacağı çok bilinmeyenli denkleme dönüştürmüştür. 

 Banknot ayrıcalığı olan Osmanlı Bankası Osmanlı Devleti’nin 

istediği tutarda krediyi vermeyince devlet, iç finansman için dış borçlanmaya 

dönmüş, fakat dışardan da altın alamayınca kağıt para basmaya ancak, 

Almanya’da borçlanıp onlardan hazine tahvili alarak (yukarıda belirtildiği 

üzere) cesaret edebilmiştir. 1915 yılından 1918 yılına kadar çıkarılan 161 

milyon liralık kağıt paranın 6.5 milyon liralık kısmı karşılığında Almanya’da 

altın stok edilmiş, gerisine ise Alman Hazine Tahvilleri karşılık 

gösterilmiştir. Olan şudur: “Osmanlı Devleti kağıt para çıkartıyor; Alman 
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Devleti bu kağıt parayı harbten sonra altın ile değiştirmeyi taahhüt ediyor; 

Osmanlı Devleti bu taahhüde karşı Almanya’ya borçlanıyor ve faiz ödüyordu. 

Yani, Osmanlı Devleti’nin dolanıma kağıt para çıkarmak yoluyla halktan 

aldığı borcu, Almanya güya savaştan sonra elinde kağıt para bulunanlara altın 

ile ödeyecekti. Bunun içinde Osmanlı Devleti Almanya’ya borçlanmıştı ve 

borcun vadesi geldiğinde Almanya’ya altın ile ödeme yapılacaktı. Böylece, 

Osmanlı Devleti kendi istediği gibi para basıp harcayacağına, aynı parayı 

basabilmek için Almanya’ya ve Düyun-u Umumiye İdaresi’ne boşu boşuna 

minnet etmiş ve külfet haline girmişti.” (Yenal, 1999:91-92). 

 Osmanlı Devleti, ekonomisini ve dış siyasetini tek bir eksene 

kaydırmış, Almanya’ya göre politikalar benimsemiştir. Almanya’nın Osmanlı 

Devleti’nin dış ticaretinde, örneğin 1878’de Osmanlı Devleti’nin ithalatında % 

0.3 ile en az paya sahipken, 1911 yılında % 11.5’e çıkmış ve en çok mal ithal 

ettiği İngiltere ve Avusturya’dan sonra 3. ülke konumuna gelmiştir (Alkin, 

1983:3-4). 1932 yılında Türkiye’nin tüm ihracatı içinde Almanya’nın payı 

%13.5 iken bu pay, 1937 yılında %51.8’e yükselmiştir. Aynı şekilde 

Türkiye’nin tüm ithalatı içinde Almanya’nın payı 1932 yılında %23 iken 1937 

yılında %50’ye yükselmiştir (Parasız, 1998:46). 

 Osmanlı siyaseti ve ekonomisinin hızlı bir şekilde Almanya’nın 

güdümüne girdiğini söyleyebiliriz. Osmanlı’nın ihracatında tarım ürünleri18 en 

başta yer alıyordu. Büyük bir oranı meydana getiriyordu. 1876’da 5.57 milyon 

ihrcat yapılmış, tarım ürünleri 3.86 milyondur. Toplam ihracatın yaklaşık 

%69’unu kapsıyordu. 1891’de 6.1 milyon ihracat yapılırken, 4.37 milyonu 

tarım ürünlerinin satışından elde edilen gelirdi. Toplam ihracatın yaklaşık 

%71’ini kapsıyordu. 1908’de 8.1 milyonluk ihracatın, 5.79 milyonu tarım 

ürünleri ihracatından elde edilen gelirdi. Toplam ihracatın yaklaşık %72’sini 

meydana getiriyordu (Quataert, 2008:39-44). 

 1838 Osmanlı - İngiliz Ticaret anlaşması ile imparatorluğun tam 

anlamıyla açık pazar ülkesi haline gelmesinin köşe taşlarını oluşturuyordu 

(Mücek, 2019:29-30). Bu anlaşma İngiltere tarihi açısından önemlidir. 

Tarihinde en geniş ayrıcalıkları elde eden bir anlaşmayı imzalamıştır. Osmanlı 

için ise ekonomik anlamda bir yıkımdır. 1838 Osmanlı- İngiliz Ticaret 

anlaşması’nda imtiyazlar sürekli olacak ve diğer ülkelerde bundan istifade 

edebilecekti, İhraç mallarında limanda ödenmek üzere %9 vergi alınacak, 

%3’te gümrük resmi verilecektir. İthalatta ise %3 ithal resmi alınacak ve %2 

ek vergi alınmasına karar verilmiştir. Tam bir sömürge anlaşmasıydı (Mücek, 

2019:30-36). Aslında 16. ve 17. Yüzyıllardaki İngiltere sömürge politikalarını 

Osmanlı Türkiye’si içinde aşama aşama planlarını ortaya koyuyordu. 

Osmanlı’nın bölünmesi ve parçalanmasını istemiyordu. Aslında ingiliz 

sömürge politikası; böl, parçala ve yut stratejisi üzerineydi. Osmanlı’nın bir 

                                                     
18 İhracata konu olan 9 tarım ürünü söz konusudur; ham pamuk, tütün, üzüm, 

incir, tahıl (buğday, arpa, mısır, yulaf ve kepek), meşe palamudu, fındık ve zeytinyağı. 

Bunun yanında ihracatın en az %5’ini oluşturduğu İngiliz Konsolluk kayıtlarına 
düzensiz olması nedeniyle pek girmeyen ancak bazı kayıtlarda görülen ürünler ise; dut, 

ipek, meyan kökü, kök boyası ve kitre gibi maddeleri kapsamaktaydı (Quataert, 

2008:41). 
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bütün olarak kalması, o dönemde pazar ve satış açısından önem arz ediyordu. 

Zaten İngilizlerin arkasından başka sömürgeci Avrupa ülkeleri kapitülasyonlar 

ve geniş imtiyazlar elde etmek için imparatorluk üzerine sırasıyla baskı 

kurmuşlardı. Hemen arkasından Fransızlarla Kasım 1838’de benzer ticaret 

anlaşması imzalandı. 1839’da Alman kent devletleri (Hamburg, Bremen, 

Lübeck), 1840’da Belçika, İsveç ve Norveç, 1840’da İspanya ve Hollanda 

(Flemenk), 1840’da Prusya, 1841’de Danimarka ve Kuzey İtalya Devletleri 

Osmanlı İmparatorluğundan kapitülasyonlar ve geniş yetkili imtiyazlar elde 

etti. 

 1914 yılında, dalgalı borçlar dahil, 162.6 milyon liradan ibaret olan 

devlet borçlarının yekûnu, harbin sonunda, Almanya'dan alınan avanslarla 

birlikte 476.9 milyon Osmanlı lirasına yükselmiştir (Türk murahhas heyetinin 

Lozan'da verdiği 378.5 milyon lira, Almanya ve Avusturya'ya olan 102.4 

milyon lira borcun ilavesiyle elde edilmiştir). Buna göre harp içinde yapılan 

borçlanmalar 314.3 milyon liraya ulaşmıştır. Bu suretle Osmanlı 

İmparatorluğu'nun harp sonundaki iç ve dış borçlarının yekûnu 378.5 milyon 

lira olarak tahakkuk ediyordu. Buna ilaveten 1913 yılında 3.379.561 liradan 

ibaret olan mülki ve askeri tekaüt maaşlarının tutarı, 1918'de 12.501.763 liraya 

yükselmiştir (Aksu, 2007:97).  
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Tablo 21: Devletleştirme ve Millileştirme Sonucu Gerçekleşen Dış 

Borçlar 
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Millileştirme ve Devletçilik ilkeleri doğrultusunda, Osmanlı dönemlerinde 

imtiyaz ve Düyun-u Umumiye yoluyla yabancılara satılan demiryolları, 

limanlar, belediye hizmetleri ve madenler bu dönemde “devletleştirme-

millileştirme” politikaları altında ulusal ekonomiye tekrar kazandırılmıştır. 

Gerçekleştirilen bu millileştirmeler ve devleştirme politikaları sonucunda 

ülkeye yabancı sermaye girişi sınırlanmıştır (Avcıoğlu, 1969: 216-218; 

Karluk, 1996: 538; Aksu, 2005:61-94; Şener ve Kılıç, 2008:22-49). 

Millileştirmeden doğan borçlar yıldan yıla azalma eğilimi göstermiştir. 

Cumhuriyet döneminin ilk dış kredisi 15 Haziran 1930 yılında alındı. Bu 

krediye “Kibrit İstikrazı” denildi. Krediyi veren, kibrit fabrikası açacak olan 

bir ABD firmasıydı. Dönemin hükümeti, bu imtiyaz karşılığında Türk-ABD 

yatırım şirketinden 20 yıl ödemeli ve %6.6 faizli 10 milyon altın-dolarlık fon 

tahvilini firmaya tevdi etti (Ergin, 1984:192). 

1934 yılında Kayseri ve Nazilli dokuma fabrikalarının yapımında 

kullanılmak üzere Sovyetler Birliği’nden 8 milyon altın-dolarlık 20 yılda mal 

karşılığı ödemeli dış borç kredisi alınmıştır. 1938 yılında Karabük Demir Çelik 

Fabrikaları’nın kurulmasında kullanılan 16 milyon Sterlin İngiltere’den borç 

alınmıştır. Almanların Krupp firmasıyla sanayi ve taşıma araçlarının yapımına 

yönelik 20 milyon liralık dış borç kredisi alınmıştır. 1933’te Paris’te yapılan 

anlaşmayla, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan borçlar yeniden plana 

bağlanmış, her yıl Fransa’ya ödenecek olan 85 milyon Fransız Frankı 

karşılığında Türkiye %100 mal olarak ödeyecekti. Buna karşılık Türkiye 

Fransa’dan beş yıl süreyle 20-25 milyon Fransız Frankı borç kredi alacaktı 

(Parasız, 1998:47). 

1930’lu yıllarda Devlet, 3 önemli iç borç politikasına gitmiştir. 1933 

yılında 12 milyon liralık Ergani istikrazına gidilmiştir. 1934 yılında 30 milyon 

liralık Sivas-Erzurum demiryolu istikrazına gidilmiştir. 1938 yılında 18 

milyon liralık ikramiyeli istikraza gidilmiştir (Parasız, 1998:44). 

  

  

“Ekonomik kalkınma, Türkiyenin, hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, 

daima daha refahlı Türkiye idealinin, belkemiğidir. Türkiye bu kalkınmada, 

iki büyük kuvvet dizisine dayanmaktadır: Toprağının iklimleri, zenginlikleri 

ve başlı başına bir servet olan coğrafî vaziyeti ve bir de, Türk milletinin, silâh 

kadar, makine de tutmaya yaraşan kudretli eli ve millî olduğuna inandığı 

işlerde ve zamanlarda, tarihin akışını değiştirir yiğitlikle beliren, yüksek 

sosyal benlik duygusu... Memleketimizin ekonomik kaynakları, bütün 

dünyanın hırslarını çekecek verim ve servete maliktir. Halkımızın çiftçi 

olması, topraklarımızın dünyanın en bereketli topraklarından bulunması, 

maddî hayat için hiçbir endişeye yer bırakmamaktadır.”                                        

M. Kemal ATATÜRK 

 

3. SONUÇ ANALİZİ 

1929 yılında GSMH, 1150.1 milyon liraya çıkmıştır. 1927 yılında tarımsal 

üretimin düşmesi sonucunda bir önceki yıla göre -% 9,1’lik bir gerileme 
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olmuştur. GSMH, 981 milyon liradan 892 milyona liraya gerilemiştir. 1929 

buhranında cari üretici fiyatlarıyla GSMH, 2.073 milyon iken, 1931’de ise, 

1.393 milyon liraya düşmüştür.1932’de 1.172 milyon liraya gerilemiştir. 

Buhranın en etkili olduğu yıl 1932 yılı olup büyümenin en dip noktaya indiği 

yıldır (Bulutay, Tezel ve Yıldırım, 1974:33; ayrıca bknz: Aksu, 2018:107-

108). Dünya ekonomik buhranının, Türkiye’ye yönelik en büyük faturası 

yoksulluğun en fazla yaşandığı tarım sektöründe ortaya çıkmıştır. Kriz sonucu, 

uluslararası parasal nakit dolaşım sıkıntısı nedeniyle, ihraç ürünlerine olan dış 

talebin daralmasına, tarımsal ürünlerin fiyatlarının içte ve dışta düşmesine yol 

açmıştır. 1929-1934 dünya buhranının menfi etkileri dolayısıyla, yeterli bir 

büyüme sağlanamamıştır. Bu bağlamda, Mustafa Kemal ATATÜRK, 

ekonomik çöküntüyü bertaraf etmek için “devletçilik rejimini” ortaya 

koymuştur (Hiç,1991:22; Aksu, 2005:62-69; Aksu, 2018:107-108).  

BBYSP’nin finansmanının iç kaynakları tümüyle kamu maliyesi yoluyla 

karşılanmıştır. O yıllarda, kamu gelirlerinin %70’i dolaylı vergilerle 

karşılandığı dikkate alınırsa, sanayileşmenin finansmanında zorunlu 

tasarrufların önemli bir yeri olduğu açıktır. Her yıl bütçeden ayrılacak 6 milyon 

TL ya da bütçe giderleri toplamının %3’ü dolayında bir bölümü beş yıl süreyle 

sanayileşme projelerine kullanılacaktı. Dış finansman gereksinmeleri tamamı 

dokuma sanayiinde (Kayseri, Nazilli, Ereğli ve Malatya iplik ve dokuma 

fabrikalarında) kullanılmak üzere Sovyetler Birliği’nden sağlanan, 20 yıl 

vadeli ve faizsiz, 10.5 milyon TL ile özellikle Şişe-Cam Sanayii yatırımlarına 

katkısı öngörülüyordu. BBYSP’nin akabinde sağlanan, (1936 yılında) 16 

milyon sterlin dolayındaki İngiltere kredisi de Karabük Demir-Çelik 

Fabrikası’nın yapımında kullanılmıştır (Yavi, 2001:356). 

1933-1938 döneminde BBYSP’nin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla, 

birçok sınai faaliyet başarıyla hayata geçirilmiştir. Bu arada yeni demiryolları 

inşa edilmiş, ufak çapta barajlar ve sulama kanalları yapılmış, tahıl siloları ve 

işleme fabrikaları açılmış, bilhassa mensucat ve dokuma sanayiine çok önem 

verilmiş, böylelikle ithalatta önemli bir kalemden tasarruf etme imkanları 

oluşmuş, ayrıca madencilik ve maden işleme, kağıt ve selüloz sanayiinde 

önemli gelişmeler kaydedilmiş, cam ve porselen sanayii başta Kütahya ve 

Paşabahçe Cam ve Porselen Fabrikaları ile önemli işlev görmüştür. 

Keçiborlu’da 1934’te kükürt, Ergani’de 1939’da bakır izole fabrikaları 

tamamlanarak hizmete açılmış, ayrıca Zonguldak’ta semikok fabrikası, Ereğli 

kömür havzasına yakın olması münasebetiyle de stratejik bir konumda olması, 

ayrıca hava boşluğu gibi bir nitelik arz etmesi nedeniyle demir-çelik fabrikası 

1939 yılında Karabük’te hizmete açılmıştır (Cillov, 1965:134-135; Arslan, 

1993:38-40; Kesr, 1993:100; Aksu, 2005:91). 

1939-1949 Dönemi, “devletçilik ve savaş ekonomisi dönemi” olarak kabul 

edilir. 1939-1949 dönem ortalaması, GSMH büyüme hızı %0,6 gibi düşük bir 

seviyede gerçekleşmiştir. Dönem nüfus artış oranı ise %1,5 olduğuna göre, fert 

başına reel GSMH yıllık ortalama -%0,9 olarak (daralma) gerçekleşmiştir. 

1939-1945 dönemi arasında gerçekleşen II.Dünya Savaşı’nın dünya 

ekonomisi’nde ve özellikle Türkiye ekonomisi’nde yarattığı olumsuz etkiler 

sonucunda 2. Beş Yıllık Sanayi Uygulama Planı uygulamaya konulamamış ve 
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milli gelirde büyük gerileme ortaya çıkmıştır (Hiç,1991:23; ayrıca bknz: Aksu, 

2018:107-108). 

 Mustafa Kemal ATATÜRK, 1 Kasım 1937’de meclis açılış 

konuşmasında sağlam para ve denk bütçe üzerine şunları demiştir: 

“Cumhuriyet bütçelerinin belirgin olan ve daima kuvvetlenmesi gereken ortak 

özellikleri, yalnız denk oluşları değil, aynı zamanda koruyucu, kurucu ve 

üretken işlere, her defasında daha fazla pay ayırmakta olmalarıdır. Samimi bir 

bütçeye ve gerçek bir ödeme dengesine dayanan paramızın, fiilî istikrar 

durumunu koruyacağız.” (Palazoğlu, 1998:475-476). 

 

*ATATÜRK döneminde hedeflenen ve gerçekleştirilen makro ekonomi 

politikalarını maddeler halinde özetlemek gerekirse (Aysan, 1981:47-51; 

Arslan, 1993:28-29; Özdemir, 1999:99-116; Aksu, 2005:88-94): 

1- İstiklâl Savaşı içinde bile (emisyon genişletme yoluyla) enflasyona 

gidilmemiştir. 1930 yılında kurulan T.C. Merkez Bankası’nın da 

para basılmaması konusunda ciddi ekonomik politikaları ortaya 

koymuştur. 

2- Türk Lirası’nın İngiliz Sterlini karşısındaki değeri, İstiklâl Savaşı 

ve onu izleyen dönemde 1930 yılına kadar devamlı düşmüş 

(1919’da 318 kuruş iken, 1930’da 1032 kuruşa), ama ondan sonra 

sürekli olarak değer kazanmıştır. (1930’da 1032 kuruş iken, 

1938’de 616 kuruşa düşmüştür). 1921’de 605 kuruş iken 1938’de 

616 kuruş sterlin değeri korunmuştur. 

3- Türk Lirası değerinin en hızlı düştüğü dönem 1928-1930 dönemidir. 

Bu dönemde bütün dünya 1929 Büyük Ekonomi Buhranı’nın 

etkisindedir. Paranın yıllık değer kaybı %4 oranındaydı. 

4- Tedavüldeki banknotlardaki artış, dönemin hiçbir yılında çok 

hızlanmamıştır. 1919-1938 yılları arasındaki banknot artışı, sadece 

36 milyon liradır. 20 yıllık bu dönemin ortalama yıllık artışı 1.8 

milyon TL., 20 yıldaki artış %20’nin altındadır. T.C. Merkez 

Bankası elindeki altın mevcudu 1931’de 6.127 kilodan 1939’da 

26.190 kiloya varmıştır. 

5- Genel olarak para politikasında “sağlam para-istikrarlı para” 

ilkelerini benimsemiş olan M.Kemal ATATÜRK, maliye 

politikasında ise, “denk bütçe-düzgün ödeme” ilkelerine titizlikle 

bağlanmıştır. 

6- Atatürk döneminde, dış ticaret dengesine de ulaşılmıştır. 1929 yılına 

kadar açık veren dış ticaret dengesi, 1930’dan sonra 1938 yılına 

kadar devamlı fazla vermiştir 

7- 1933-1938 yılları arasında emisyon hacmi 198 milyon TL’den 240 

milyon TL’ye yükselmiş, yani 6 yılda %22 oranında artış olmuştur. 

Bu yıllar arasında milli gelir artış ortalaması %8’ler düzeyinde olup, 

ekonomiye ihtiyacın altında para sürüldüğü görülmüştür. Hükümet 

yatırıma yeni kaynak bulmak için çırpınırken bile, para emisyonu 

yoluna gitmemiştir. Böylece enflasyon sabit kalmıştır. Hatta 1930-
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1934 arasında fiyatlar genel seviyesi %46 oranında gerilemiştir. 

1935’ten itibaren ise çok düşük seviyelerde oynama göstermiştir. 

8- Osmanlı Devleti’nden 161 milyon TL. civarında banknot 

devredilmiştir. 1926 yılında 8 milyon TL. piyasadan çekilmiştir. 

1928’e kadar aynı miktarda emisyon hacmi tutulmuştur. Ekonomik 

burhan döneminde stabil yapısını korumuş, 3-4 milyon TL. 

civarında azalma veya artma görülmüştür. 

9- Bu sağlam para politikasının açık ilkelerini dönemin hükümet 

programlarında görmek mümkündür. Bu dönemde, genel ve katma 

bütçelerin gelirleri devletin temel işlevlerine tahsis edilmiş büyük 

yatırımlar için devlet tahvili ihraç edilmiştir. Bu dönemde, sanayi 

büyüme hızı %9.6, Tarım sektörü büyüme hızı %7.6, GSMH 

büyüme hızı %7.4 oranında gerçekleşmiştir. 1930-1939 yılları 

arasında makine ve teçhizat yatarımlarındaki ortalama yıllık artış 

hızı %10’lar seviyesindedir. 

10- ATATÜRK’ün bankacılık sisteminin geliştirilmesi konusundaki 

görüşleri, uygulamaları ve yönlendirmeleri, bankacılık sistemin bu 

dönemde olağanüstü gelişmesini sağlamıştır. Bu dönemde 

bankalardaki mevduat 58 kat artmış, milli bankaların toplam 

mevduattaki payı %32’den %81’e yükselmiş, yabancı bankaların 

payı da %68’den %19’a düşmüştür. 

11- ATATÜRK dönemi ekonomi politikalarının temel özelliği ayağını 

yorganına göre uzatmak, asla dış borç almamak üzerine kuruludur. 

12- ATATÜRK döneminde devletin makro ekonomi politikasını 

oluşturan öncelikler sırasıyla şu şekildedir; 

 Ziraatin Islahı ve Reformu, 

 Ticaretin yaygınlaşması ve ihracatın artırılması, 

 Üretimin ve kalkınmanın arttırılması, 

 İktisadi yapının denetlenmesi, düzenlenmesi ve 

korunması, 

 İktisadi kurumların niteliklerinin geliştirilmesi ve çağdaş 

konuma getirilmesi, 

 Ülkede asayiş ve huzurun sağlanması, 

 Ulusal savunma ve Dış işleri, 

 Ulaştırmanın yaygınlaştırılması, özellikle karayolları, 

demiryolları ile denizyolları işletmeciliğinin yurt içinde 

yaygınlaştırılması, 

 Milli Eğitim ve Üniversitelerin geliştirilmesi (sayıca değil 

nitelik olarak), 

 Okur-yazarlık oranının artırılması ve beşeri sermayenin 

geliştirilmesi, 
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 Sağlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve yurt çapında 

iyileştirilmesi, 

 Sosyal Güvenlik Kurumlarının oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması, 

 

13- 1933 yılında Türk Sanayiinin genişletilmesi için “Birinci Beş Yıllık 

Sanayi Planı” hazırlandı. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP), 

9 Ocak 1934’te İktisat Vekili tarafından benimsenerek, başvekile 

sunulmuş ve 17 Nisan 1934’te BBYSP onaylanmıştır (Sarc, 

1986:368-369; Ergin, 1984:195; Keser, 1993:96-99; Yavi, 

2001:355-356; Arslan, 1993:37-39). Planın iktisat vekili Celal 

Bayar tarafından sunuş yazısında sanayileşme için gerekli öteki 

etmenleri şöyle sıralanmıştır (Keser, 1993:98; Arslan 1993:38-39; 

İlkin ve Tekeli, 1977:188-189): 

 Sürüp giden genel bunalım nedeniyle çözüm güçleşen 

döviz darboğazını aşmak; 

 Hammaddelerin dünya piyasalarında gittikçe düşen 

fiyatları karşısında Türk işçi ve çiftçisine daha kârlı 

çalışma alanları bulmak; 

 Genel konjoktür nedeniyle gereksinim duyulan 

teknolojinin uygun malî koşullarla sağlanmasına olanak 

bulmaktır; 

 Plan çerçevesinde kurulacak tesislerde dönemin en ileri 

teknolojisini kullanmak; 

 Planlanan fabrikaların yer seçimi konusunda, hammadde 

kaynaklarına ve işgücüne yakın olması, tesislerin 

bölgelerine dağılımında adil olunması, özellikle İç 

Anadolu bölgesine kaydırılmasına önem verilmiştir; 

 Plan kapsamına alınan sanayilerin kullanacağı 

hammaddelerin ülke içinde üretiliyor olmasına özen 

gösterilmiştir; 

 Planda üretim hedefleri geleceğin talep fonksiyonlarına 

göre değil, geçmişteki ithalat miktarlarına dayanılarak 

belirlenmeye çalışılmıştır. Meselâ, 1927-1932 ithalat 

miktarları ortalaması alınarak beş yıllık plan döneminde 

kurulacak tesislerde bu miktarların ithal ikamesi hedef 

alınmıştır; 

 Özellikle dışalım (ithalat) konusu olan temel tüketim 

mallarının yerli üretimine (özellikle dokuma, gıda, cam 

vb.) öncelik verilmesi, temel ihtiyaç maddelerinin ithal 

ikamesi sağlamak, böylece döviz tasarrufu yaparak dış 

ticaret açığını kapamak ve Türk parasının dış paralar 

karşısında değerini korumayı amaçlamaktadır. 
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14- Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk Devleti’nin iktisadi 

gelişmeye imkân nispetinde hız vermesi 3 maddede toplanmıştır 

(Afetinan, 1989:14).  

 Yabancı şirketler elindeki imtiyazları satın alarak, 

millileştirmek. 

  Endüstrileşmeye gidilirken, ulaşım için memleket 

yollarını bir plâna göre yapmak. 

 Devletçilik ilkesine göre yurdun doğal kaynaklarını tespit 

ederek, nerelerde hangi endüstri tesislerinin 

kurulabileceğini ekonomik koşullara göre plânlamak. 

Devletin yapacağı ve işletecekleri yanında bu plâna göre 

özel teşebbüse imkân sağlamak. 

15- Aslında herşey aslına rücu edecek, tekrar altın ve gümüş dünya 

ekonomisinde rol oynayacaktır. Bugün kullanılmakta olan kağıt 

para rejimi ve yönetim sistemi de (karşılıksız basılması nedeniyle), 

yetersizlikleriyle, sıkıntılarıyla, yarattığı kriz ve kaoslarla iktisadi 

sürecini tamamlamış, tekrar altın ve gümüşün iktisadi hayatta 

öneminin ve uygulanma sürecini yaşamaya başlayacağız. Bu 

yüzyılda uluslararası paralar statü ve değer kaybına uğrayacaktır. 

Hatta yeni model para sistemleri karşımıza çıkacaktır.  

16- Borçlanma süreci, bilinçsizce yapılan mali harcamaların ve yanlış 

para politikaların uygulanması ile ortaya çıkan bir iktisadi vakadır. 

Sebep-sonuç ilişkisi incelendiğinde tüm dengeleri bozan ve iktisadi 

krizin meydana gelmesinde tetikleyici faktör olarak karşımıza çıkar. 

Kapitalist ekonomik sistemin devamlı arıza yapması ve hep birilerin 

iflas etmesi veya kaybetmesindeki ana neden paradan para kazanma 

isteği ve uygulamaları olmuştur. Sonuç olarak tarihe bakıldığında 

pek çok devlet ve hükümet, hatta kurum ve kuruluşlar bu yüzden 

çökmüştür. Tarihin tozlu raflarında yerlerini almışlardır.  

17- Genel bir sonuç maddesi yazmak gerekirse, bu çalışmayı 

yazmamdaki kasıt ve nedeni ortaya koymam gerekir. Eskiden 

büyüklerimiz nasihat olarak şu atasözünü çok söylerdi. “Tarihten 

ibret almazsanız, gelecekte onu tekrar yaşamanız mukadderatınız 

olacaktır”. Bu çalışmayı yazmamdaki temel neden aynı olaylar 

sanki tekrar edilircesine, arasına karbon kağıdı konmuşçasına 

yeniden yaşanmaktadır. Önümüzde Cumhuriyet tarihinin en büyük 

krizi dururken, kapitalist sistemin arızaları ve defoları insanları 

fakirleştirip, köleleştirirken, tarihe tekrar bir bakıp biz nerede hata 

yaptık diyebilmeliyiz. Sadece isimler ve yerler değişik, roller aynı, 

aciziyet ve bilgisizlik aynı, politika ve stratejiler aynı, makus 

talihimiz aynı, artık bunu tersine çevirmek gerekli ve stratejik 

öngörülerimizi ortaya koyup, yeni bir perspektif ile güçlü bir 

Türkiye için birlik olma zamanı gelmiştir. Hatta geçmektedir. 

Yukarıda belirtilen Atatürk’ün politikalarını hayata geçirebilmek 

için 9 B’nin bir süreç olarak uygulanmasına inanırım. Basiret, Bilgi, 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

190 

 

Bilinç, Birikim, Birlik, Bütünlük, Bağımsızlık, Başatlık ve 

nihayetinde Başarı’dır.  

 

 

KAYNAKLAR 

 

 AFETİNAN, Ayşe, (1989), I. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4 Mart 

1923, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Sayı: 46a, Ankara, 1989. 

 AFYONCU, Erhan, (2001). “Osmanlı Borçları”, Popüler Tarih, 

Haziran 2001, Sayı: 13, İstanbul, 2001. 

 AKARLI, Engin Deniz, (1982). “1872-1916 Bütçeleri Işığında 

Osmanlı Maliyesinin Sıkıntıları”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., Prof. 

Dr. Cavit Orhan Tütengil’e Armağan, Özel Sayı: 1, İstanbul 1982, 

s.225-254. 

 AKDAĞ, Mustafa, (2017). Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, 

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları,  3. Baskı, İstanbul. 

 AKGÜÇ, Öztin, (1992).  Türkiye’de Bankacılık, Gerçek Yayınları, 3. 

Baskı, İstanbul, 1992. 

 AKSU, Levent, (1998). “Dünyada ve Türkiye’de Nüfus Analizleri”, 

Sosyoloji Konferansları, 25. Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi, Sosyoloji Metodoloji Araştırmalar Merkezi Yayınları, 

Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998, s.219-309. 

 AKSU, Levent, (2004). “Atatürk Dönemi’nin (1923-1938) Ulaştırma 

Alanındaki Politikaları ve Uygulamaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür 

Dergisi, İstanbul, Kasım 2004, Sayı215, Cilt:11, İstanbul, s.24-29. 

 AKSU, Levent, (2005). "Mustafa Kemal Atatürk'ün Devletçilik İlkesi 

ve İktisadi Devletçilik Politikası", Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, Yayın No:158, 

Eylül-Ekim 2005, İstanbul, s.61-94. 

 AKSU, Levent, (2005a). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Nüfus ve 

Aile Yapıları”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, Yayın 

No:154, Şubat 2005, İstanbul, s.163-178. 

 AKSU, Levent, (2005b). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Bankacılık 

Sistemi ve Uygulamaları I”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 

İstanbul, Mart 2005, Sayı:219, s.51-55. 

 AKSU, Levent, (2005c). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Bankacılık 

Sistemi ve Uygulamaları II”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 

İstanbul, Nisan 2005, Sayı:220, s.12-16. 

 AKSU, Levent, (2005d). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Bankacılık 

Sistemi ve Uygulamaları III”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 

İstanbul, Mayıs 2005, Sayı:221, s.9-12. 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

191 

 

 AKSU, Levent, (2005e). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Bankacılık 

Sistemi ve Uygulamaları IV”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 

İstanbul, Haziran 2005, Sayı:222, s.16-19. 

 AKSU, Levent, (2006). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Para ve 

Kambiyo Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, 

Yayın No:160, Şubat 2006, İstanbul, s.111-132. 

 AKSU, Levent, (2007). “Milli Mücadele Yıllarında Sağlanan İç ve 

Dış Mali Yardımlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, 

Yayın No:169, Temmuz-Ağustos 2007, İstanbul, s.93-128. 

 AKSU, Levent, (2013). “Kıbrıs’ın Tarihi ve Jeostratejik Önemi 

Üzerine Analizler”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt:54, 

Sayı:321, Eylül 2013, İstanbul, s.50-58. 

 AKSU, Levent, (2018). İktisadi Büyüme, İktisat Okullarının Bakış 

Açısı ve Türkiye, İKSAD Publishing House, I.Baskı, Türkiye-USA. 

s.1-194. 

 ALKİN, Erdoğan, (1983). “Döviz Kur Sorunu” maddesi, Cumhuriyet 

Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yay., İstanbul, 1983. 

 ALKİN, Erdoğan, (1983). “Turkey’s International Economic 

Relations”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayınları, Yayın 

No: 492, İstanbul. 

 ARMAOĞLU, Fahir, (2018). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), 

Kronik Kitap Yayınları, No:41, 15. Baskı, Kasım 2018, İstanbul. 

 ARSLAN, Mahmut, (1993).  Türk İktisat Tarihi, Çantay Kitabevi, 

İstanbul, 1993. 

 AVCIOĞLU, Doğan, (1969). Türkiye’nin Düzeni,cilt:1, Bilgi 

Yayınları, Ankara. 

 AYPEK, Nevzat; BAN, Ünsal, GÜZEL, Adnan & KÜÇÜKÖZMEN, 

Çoşkun, (2009), Ekonomik Terimler Sözlüğü, Gazi Kitabevi, 

1.Baskı, Ocak 2009, Ankara. 

 AYSAN, Mustafa A. (1981). Atatürk’ün Ekonomi Politikası, Sermet 

Matbaası, Kırklareli, 1981. 

 BABAN, Şükrü, (1940). “Tanzimat ve Para”, Tanzimat, İstanbul 

Üniversitesi Yay., Sayı:246, 1940. 

 BARKAN, Ömer Lütfi, (1970). “16. Asrın İkinci Yarısında 

Türkiye’de Fiyat Hareketleri”, Belleten Dergisi, No:136, İstanbul, 

s.574-578. 

 BATIREL,  Ömer Faruk, (1990). “Muharrem Kararnamesi” maddesi, 

Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Yayınları, İstanbul. 

 BORATAV, Korkut, (1983). “Türkiye’de Devletçilik”, Cumhuriyet 

Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 2. Cilt, İstanbul, 

Eylül 1983, s. 416-417. 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

192 

 

 BORATAV, Korkut, (1990). Türk İktisat Tarihi (1908-1980), Gerçek 

Yay., 3. Bas., İstanbul, 1990. 

 BORATAV,  Korkut, (2000).  “İktisat Tarihi (1908-1980)”, Türkiye 

Tarihi, 4. Cilt, Cem Yay., İstanbul, 2000. 

 BOYSAN, Metin, (1981). “Bankalarımızın Dış Ticaret İçindeki Rolü 

ve Sorunları”, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Bankacılık Enstitüsü Dergisi, No: 

476, İstanbul, 1981. 

 CAPİTAL GUIDE, (1996). “Enflasyon Oranları” maddesi, Sayı:28, 

Hürriyet Ofset Yayını, Haziran 1996, s. 66. 

 CİLLOV, Haluk, (1965). Türkiye Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi, 

İktisat Fakültesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1965. 

 ÇADIRCI, Musa, (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu 

Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, I.Baskı, Ankara, 1991. 

 DERİN, Haldun, (1940). “Türkiye’de Devletçilik”, Çituri Biraderler 

Basımevi, İstanbul, 1940. 

 ERGİN, Feridun, (1984). K. ATATÜRK, Güray Matbaası, İstanbul 

Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 500, İstanbul, 

1984. 

 ERGİN, Feridun, (1990). “Cumhuriyet Döneminde Türk Parası” 

maddesi, Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Yayınları, İstanbul, 

s.123-124. 

 FEYZİOĞLU, Bedi N. (1994). “Devlet Yönetiminde Vergi ve 

Bütçe”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Yayınları, Maliye 

Araştırma Merkezi Konferansları, No: 551, 36. Seri, İstanbul, 1994. 

 GÜRAN, Tevfik, (1992). “Tanzimat döneminde Devlet Fabrikaları, 

150. Yılında Tanzimat”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Sayı:142, 

Ankara, s.238-255. 

 GÜRAN, Tevfik, (2014). 19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi Üzerine 

Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:3163, 

Kasım 2014, İstanbul. 

 HATİBOĞLU, Zeyyat, (1989). İktisat Bilimine Giriş, İşletme 

Fakültesi Yayınları, No: 220, İstanbul, 1989. 

 HİÇ, Süreyya, (1991). Türkiye Ekonomisi 1, Menteş Kitabevi, 

2.Baskı, İstanbul,1991. 

 İLKİN, Selim, (1973). Türkiye'de Merkez Bankası Fikrinin 

Gelişmesi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara. 

 İLKİN, Selim, & TEKELİ, İlhan, (1977). 1929 Buhranı’nda 

Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, ODTÜ Yayınları, Ankara, 

1977. 

 İNALCIK, Halil, (1996). Tarihi İstatistikler Dizisi Başlarken, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1507-1927, 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

193 

 

Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt: II, Yayına Hazırlayan: Cem Bahar, 

Devlet İstatistik Enstitüsü,  Ankara. 

 İNALCIK, Halil, (1996a). Osmanlı Ekonomisi, Eren Yayınları, 1. 

Baskı, İstanbul. 

 İNALCIK, Halil, (2012). Devlet-i Aliye, Osmanlı İmparatorluğu 

Üzerine Araştırmalar–I (1302-1606), Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 50. Baskı, No:1718, Ocak 2012, İstanbul. 

 İNALCIK, Halil, (2016). Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet, 

Kronik Yayıncılık, 3. Baskı, No:1, İstanbul.  

 KALAYCI, İrfan, (2008). “Atatürk’ün Kalkınma Modeli: Devletçi 

İktisat Politikası Boyutu”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Volume:19, 

Özel Sayı, s.227-249. 

 KARACAN, Ali Naci, (1993). “Lozan Konferansı ve İsmet Paşa”, 

Bilgi Yaınları, İstanbul, 1993. 

 KARAL,  Enver Ziya, (1956). “Osmanlı Tarihi”, Cilt VII., Islahat 

Fermanı Devri, TTK Yay., Ankara 1956. 

 KARLUK, S. Rıdvan, (2007). Cumhuriyet’in İlanından Günümüze 

Türkiye Ekonomisi’nde Yapısal Dönüşüm, Beta Yayınları, Onbirinci 

Basım, İstanbul. 

 KARPAT, Kemal, H. (1996). Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, 

Ekonomik, Kültürel Temeller, AFA Yayıncılık, No.348, İstanbul. 

 KAYRA, Cahit, (2013). Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü, I. Cilt, 

1923-1950 Devletçilik Altın Yıllar, Tarihçi Kitabevi, 2. Baskı, 

İstanbul.  

 KAZGAN, Gülten, (2004). Tanzimattan 21.Yüzyıla Türkiye 

Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, Yayın 

No:22, İstanbul. 

 KAZGAN, Haydar, (1990). “Osmanlı Altınları” maddesi, Büyük 

Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Yayınları, İstanbul. 

 KAZGAN, Haydar, (1995). Tarih Boyunca İstanbul Borsası, İMKB 

Yayınları, İstanbul, 1995. 

 KAZGAN, Haydar, (1998). “Ekonomide Kuruluş, Borsada Uyku 

Dönemi:Dünya Krizi ve Ekonomide Yapılanma”, iç.75 Yılda Paranın 

Serüveni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.233-240. 

 KEPENEK, Yakup, (1983). “Türkiye’nin Sanayileşme Süreçleri”, 

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 7. Cilt, İst. 1983, s.1763-

1764. 

 KEPENEK, Yakup, & YENTÜRK, Nurdan, (2001). Türkiye 

Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 

 KESER, İhsan, (1993). Türkiye’de Siyaset ve Devletçilik, Gündoğan 

Yayınları, Ankara, 1993. 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

194 

 

 KONGAR, Emre, (2015). 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, 

47.Basım,  İstanbul. 

 KONGAR, Emre, (2006). Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, 

5. Basım, İstanbul. 

 KURTOĞLU, Ramazan, (2012). Türkiye Ekonomisi (1838-2010). 

Sinemis Yayınları, Yayın No:96, 1. Baskı, Ankara. 

 MORTAN, Kenan & KÜÇÜKERMAN, Önder, (2011). Çarşı, Pazar, 

Ticaret ve Kapalıçarşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, II. Baskı, 

No:1945, İstanbul. 

 MÜCEK, Ahmet Akif, (2019). Türkiye’nin Tarihi ve Ekonomik 

Politik Yapısı (1938-2016, Belge Yayınları, Şubat 2019, No:862, 

İstanbul. 

 NUR, Rıza, (1968). “Hayat ve Hatıratım, Cilt I-IV”, İstanbul, 1968. 

 ÖZDEMİR, Sadi, (1999).  Atatürk ve 3.Yol, Yayınevi Yay., İstanbul, 

1999. 

 ÖZMEN, Selahattin, (1983), “Üretimde Devlet Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim 

Yayın., İstanbul, Cilt:2, s.428-429. 

 ÖZYÜKSEL, Murat, (1997).  Feodalite Ve Osmanlı Toplumu, Der 

Yayınları, No:193, III.Baskı, İstanbul 1997. 

 PALAZOĞLU, Ahmet Bekir, (1998). Atatürk İlkeleri, Türk Hava 

Kurumu Yay., Ankara, 1998. 

 PAMUK, Şevket, (1998). Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (1500-

1914), Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1998. 

 PAMUK, Şevket, (2007). Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Seçme 

Eserler-I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:1330, I. Basım, 

İstanbul. 

 PAMUK, Şevket, (2008). Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, 

İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

I. Baskı, No:1611, Kasım 2008, İstanbul. 

 PAMUK, Şevket, (2014). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:2910, 4. Basım, İstanbul. 

 PAMUK, Şevket, (2017). Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:3761, Nisan 2017, 

İstanbul. 

 PARASIZ, M. İlker, (1992). Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi 

Kitabevi Yayınları, 4. Baskı, Ekim 1992, Bursa.  

 PARASIZ, M.İlker, (1998). Türkiye Ekonomisi 1923’ten Günümüze 

İktisat ve İstikrar Politikaları, Ezgi Yayınları, 1.Baskı, Ekim 1998, 

Bursa. 

 PAYZIN, H. Sabahattin, (1992). Tarihte Dil, Yazı, Bilim ve Toplum, 

Doğruluk Matbaası, Mart 1992, İzmir. 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

195 

 

 QUATAERT, Donald, (2008). Anadolu’da Osmanlı Reformu ve 

Tarım 1876-1908, Çeviren: Nilay Özok Gündoğan ve Azat Zana 

Gündoğan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:1403, 

Mart 2008, İstanbul. 

 SABAH (1990). “Osmanlı Borçları” maddesi, Büyük Ekonomi 

Ansiklopedisi, Sabah Yayınları, İstanbul. 

 SARC, Ömer Celal, (1986). “Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi, 

Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk”, Dr. N. F. Eczacıbaşı Vakfı 

Yay., 2. Bas., İstanbul, 1986, s. 364-366. 

 SAYAR, Ahmet Güner, (1986). Osmanlı İktisat Düşüncesinin 

Çağdaşlaması, Der Yayınları, No.41, I. Basım, Ağustos 1986, 

İstanbul. 

 SHAW, Stanford, J.(1985). “Tanzimattan Sonra Osmanlı Vergi 

Sistemi”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4, s. 

938. 

 SHAW, Stanford, J. (1992). “Local Administration in The Tazminat”, 

Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız, 150. Yılında Tanzimat, 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Sayı:142, 

Ankara, s.33-50. 

 SİLİER, Oya, (1973). “1923-1935 Döneminde Türkiye’de Bankalar 

ve Bankacılık” Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1973, s.56-

57. 

 SUVLA, Refii Şükrü, (1940). “Tanzimat Devrinde İstikrazlar”, 

Tanzimat, İstanbul Üniversitesi Yay., Sayı: 272, 1940. 

 ŞAKAR, Müjdat, (1989). 1982 Anayasası ve Önceki Anayasalar, 

Beta Yayınları, İstanbul, 1989. 

 ŞENER, Abdüllatif, (1992). “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi 

Reformları”, Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız, 150. Yılında 

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Sayı:142, Ankara, s.259-275. 

 ŞENER, Sefer, & KILIÇ, Cüneyt, (2008). “Osmanlı’dan Günümüze 

Türkiye’de Yabancı Sermaye”, Bilgi Dergisi, 16(1), s.22-49.   

 TEZEL, Yahya, S. (2015). Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 

(1923-1950), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:3350, 

İstanbul. 

 TÜRKDOĞAN, Orhan, (1981). Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin 

Sanayileşmesi, Töre Devlet Yayınları, İstanbul. 

 ULUDAĞ, İlhan & ARICAN, Erişah, (2003). Türkiye Ekonomisi 

(Teori-Politika-Uygulama), Der Yayınları, No:354, 1. Baskı, 

İstanbul. 

 URAS, Güngör, (2017). Sanayileşecektik, Büyüyecektik N’oldu 

Bize, Doğan Kitap Yayınları, 1. Baskı, Mayıs 2017, İstanbul. 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

196 

 

 ÜLKEN, Yüksel, (1986). “Atatürk Döneminde İktisadi Arayışlar-

Eylemler-Olaylar”, İstanbul.Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayınları, 

Cilt 1-2, Sayı: 1-4, İstanbul 1986. 

 YAŞA, Memduh, (1980). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 

1923-1978, Akbank Kültür Yayınları, İstanbul, 1980. 

 YAVİ, Ersal, (2001), Batırılan Bir Ülke Nasıl Kurtarılır, Yazıcı 

Yayınevi, I.Basım, Aralık 2001, İzmir. 

 YAY, Turhan, (1983). “1929 Dünya Bunalımının Türk Bankacılık 

Sistemine Etkileri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 

I, İletişim Yayınları, İstanbul. 

 YENAL, Oktay, (1999). İktisat Siyasası Üzerine İncelemeler, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No: 425, İstanbul, 1999. 

 YÜCEL, Hüseyin, (2017). “Cumhuriyet Ekonomisinin Kuruluşu Ve 

Gelişimi”, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, No:347, Ankara. 

 YÜZGÜN, Arslan, (1983). “Türk Bankacılığının Tarihsel Gelişimi”, 

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt I, İletişim Yay., 

İstanbul, 1983, s.156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 8 

 

197 

 

 



CHAPTER 9 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılım Bankaları Borçluluğa mı, Reel Ekonomiye mi Katkı 

Yapmalı? (Mustafa Canbaz) 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 9 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 9 

 

200 

 

Katılım Bankaları Borçluluğa mı, Reel Ekonomiye mi Katkı 

Yapmalı? 
 

Mustafa Canbaz 
AfyonkarahisarSağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
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1. Giriş 

Konvansiyonel finansal sistemin hakim olduğu modern dünyanın önemli 

sorunlarından biri yüksek borçluluktur. Para ve finansal piyasaların geliştiği 

kapitalist ülkeler yanında halkı Müslüman olan bazı ülkelerde benzer sorunlar 

ile karşı karşıyadır. Halbuki, İslami anlayış insanların ihtiyaç ve yatırımlarını 

borçlanmaksızın yardımlaşma ve ortaklıklar yoluyla karşılanmasını esas alır. 

Bu anlayış gereği 20.yüzyılın son çeyreğinden itibaren birçok ülkede olduğu 

gibi ülkemizde de faizsiz finansal kurumlar ortaya çıkmıştır.  

Faizsiz finansal kuruluşların iki ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i 

Şerif’lerdir. Bu kaynaklar, ticaretin ‘kar ve zarar esaslı ortaklıklar’ kapsamında 

gelişmesini ve yürütülmesini öngörmektedir. Bankacılık ve finansal 

uygulamalar da bu kapsamda yürütülmesi gerektiğinden girişimci ve 

yatırımcılara ‘kar ve zarar ortaklığı’ kapsamında fon kullandırılması esastır. 

Başta Körfez ve Arap Ülkeleri olmak üzere Türkiye ve birçok ülkede 40 yıla 

yaklaşan zamandan beri faizsiz finansal kuruluş ve bankalar işletmelere fon 

sağlamayı sürdürmektedir. Ancak, bu fonlar büyük oranda Murâbaha (malı 

peşin fiyatla alarak vade farkı koyarak veresiye satmak) yöntemiyle 

kullandırılmaktadır (Zaim, 2000: 174, Karaman, 2014). Buna karşılık, Çok az 

bir kısım Mudârebe (emek-sermaye ortaklığı) ve Muşâreke (sermaye/kar-zarar 

ortaklığı) yöntemleriyle kullandırılmaktadır. Bu durum, kaçınılmaz olarak 

faizsiz finansal uygulamaların konvansiyonel kredilendirmeye yaklaştığı 

şeklinde eleştirilere sebep olmaktadır. Bu eleştiriler; 

 1- Dini referanslardan uzaklaşıldığı, 

 2- Borçluluğu arttırdığı, 

temelinde yapılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde katılım bankaları tarafından yürütülen 

faizsiz, kar ve zarar esaslı bankacılık uygulamalarından Mudârebe ve 

Müşâreke’nin neden uygulanamadığı ve gelişmediğini araştırmak, yanı sıra bu 

yöntemlerden Mudârebe uygulamasına yönelik bir model önermektir. 

2. İslami Bankacılık 

İslami anlayışa ve esaslara dayalı olarak yürütülen bankacılık faaliyetine 

verilen isimdir. Geleneksel anlamda bankacılık, kişi ve kuruluşların atıl 

haldeki fonlarını mevduat olarak toplama ve kredi olarak ekonomik 

faaliyetlere aktarma faaliyetidir. İslami bankacılık sistemi konvansiyonel 

bankalardan farklı olarak mevduatların toplanması aşamasında müşteri ile 

emek-sermaye ortaklığı (Mudârebe) kurarken fonlarını kullandırma 

aşamasında, yine İslami esaslara bağlı kalarak Mudârebe ile birlikte başka 
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yöntemler de kullanılır. Faize dayalı işlem yapmamak suretiyle finansal 

kaynakların reel ekonomik faaliyete aktarılmasına aracılık yapan bu sistemde 

bankalar kişi, işletme ve kuruluşlara sermaye ortağı olarak katılarak, 

borçlanmaksızın girişim ve yatırımlarının gerçekleşmesine imkan 

vermektedir. Dolayısıyla, fonlar toplanırken kurulan Mudârebe ilişkisi, 

kullanım aşamasında da kendini göstermekte ve konvansiyonel finansal 

sistemin borca dayalı büyüme seçeneğini özkaynağa dönüştürerek modern 

kapitalist sisteme ciddi bir alternatif ve özgün bir model önermektedir. 

İslami esaslara göre bankacılıkta kullanılan finansal yöntemlerin 

temelinde, İslam Ticaret Hukuku’nca riske katlanmadan, başta faiz olmak 

üzere kolay yoldan kazanç elde etmenin hoş görülmemesi ve yasaklanmış 

olması yatmaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle, İslami bankacılığa ait finansal 

yöntem ve araçlar bu temel ilkelere uygun olarak tarafların ortaklığa katılımı 

(participation), kâr ve zarar paylaşımı (profit and loss sharing- PLS) ve risk 

paylaşımı (risk sharing) esaslarına göre şekillenmektedir. Sermayenin reel 

ekonomik faaliyete doğrudan dâhil olmasını sağlayan İslami finansal 

enstrümanlar sahip oldukları özellikler nedeniyle başta İslami finans alanında 

çalışan uzmanlar olmak üzere ticaret ile ilgilenen taraflar açısından amaca en 

uygun iş ve ticari ortaklık modelleri olarak kabul edilmektedir. 

İslami esaslara dayalı uluslararası ölçekte modern anlamda bankacılığın 

ortaya çıkışı, 20. Yüzyılın son çeyreğinde (1975) İslam Kalkınma Bankası’nın 

faaliyet geçmesi ile gerçekleşmiştir. Başta Körfez ve Arap ülkeleri olmak üzere 

halkı Müslüman olan ülkelerde başlayan iktisadi hareketliliğin bir sonucu 

olarak hemen hemen eş zamanlı Türkiye ve Malezya gibi önemli Müslüman 

nüfus barındıran ülkelerde faizsiz bankacılık uygulaması başlamıştır.   

i- İslami anlayışa göre ticari hayatın temel ilkeleri 

Bireysel teşebbüs ve mülkiyet hakkı vardır. 

Faiz alıp-vermek yasaktır. Kazanç esasen emeğe dayalıdır.  

Ortaklık ve özsermaye ile çalışma özendirilmiştir.  

Kâr garanti değildir, yani risk vardır. 

Sermayenin belirli ellerde toplanması uygun değildir. 

Toplumsal dengenin korunması için adil gelir paylaşımı esastır. 

Zekat emredilmiş, sadaka, karz-ı hasen v.b. tavsiye edilmiştir. 

ii- İslami nitelikteki finansal yöntemler  

1- Kar zarar ortaklığı 

11- Mudârebe (emek-sermaye ortaklığı) 

12- Muşâreke (sermaye ortaklığı) 

2- Murâbaha (karlı vadeli satış) 

3- İcare (leasing, kiralama) 
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4- Selem (para peşin mal veresiye satış) 

5- Diğer yöntemler (Teverrük, Karz- Hasen, Sukuk, Tekafül, v.b.) 

iii- Kar-zarar ortaklığı yöntemleri 

Ticari yaşamın tabiatında var olan kar ve zarar, İslami finansal ürünlerin 

temel referansı niteliğindedir. Bu özelliği nedeniyle, genel olarak iki tür 

ortaklıktan bahsedilir. Bunlardan ilki sermayenin emek ile kurduğu ortaklık, 

diğer sermayenin sermaye ile kurduğu ortaklıktır.   

a- Mudârebe 

Bir tarafın sermaye diğer tarafın emeğini koyması ile oluşan bir ortaklıktır. 

Faaliyetin sonucunda oluşan kar, başlangıçta belirlenen oranlar üzerinden 

paylaşılır. En yaygın ve bilinen ortaklık türüdür. Nübüvvet öncesi dönemde 

Efendimiz (S.A.V.) ilk eşi Hz. Hatice validemiz ile Mudârebe’ye dayalı 

ortaklık yaparak, deve kervanları ile Mekke’den Şam’a kadar gitmiş ve ticari 

mal satmıştır. Yöntemin 8. Yüzyılda Endülüs Müslümanları ile birlikte Avrupa 

kıtasına geçtiği düşünülmektedir (Köse, 2002).  

Katılım bankalarının mevduat sahiplerinden fonları toplarken kurduğu 

ortaklığın adı Mudârebe’dir. Bu ortaklıkta banka, emeğini koyan (mudârib) 

konumundayken, mevduat sahibi ‘rabbü’l mâl/sermaye sahibi’dir. Buna 

karşılık, topladığı fonları kullandırma aşamasında ise sermayeyi koyan taraf 

olarak bu kez ‘rabbü’l mâl/sermaye sahibi’ konumundadır. Bankanın bu 

konumuna karşılık, emeğini, fikrini veya projesini hayata geçirmeye çalışan 

girişimci, emek sahibi de ‘mudârib’ konumundadır. Aşağıda bankanın sermaye 

ortağı olduğu bir Mudârebe akış diagramı yer almaktadır.   

Şekil 1: Mudârebe Akış Şekli 

 

Kaynak: (Canbaz,2013) 

b- Muşâreke 

Her iki tarafın sermaye koyduğu bir ortaklık türüdür. Genellikle, belirli bir 

projenin gerçekleşmesi için oluşturulan bu ortaklığın sonucunda oluşan kar ve 

zarar, yine başlangıçta öngörüldüğü gibi paylaşılır. Yöntem, günümüzde 
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yaygın olarak yol, köprü, baraj gibi büyük altyapı yatırımları için iki ve daha 

fazla girişimci/şirket tarafından oluşturulan adi (sermaye) ortaklığa 

benzemektedir. Muşâreke, sermaye ihtiyacı büyük yatırımlar için uygun bir 

finansal yöntem olarak günümüzde önemli fonksiyonlar görecek niteliktedir.      

Şekil 2: Muşâreke Akış Şekli 

 

Kaynak: (Canbaz,2013) 

Bu bölümde son olarak küresel ölçekte İslami finansal varlıkların 

ulaştığı düzey aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1: İslami Bankacılık Küresel Göstergeleri (2018) (Milyar $) 

Varlıklar 

Bölgeler 

İslami 

Bankacılık 
Sukuk 

İslami 

Fonlar 
Tekaful Toplam Yüzdesi 

Asya  266,1 323,2 24,2 4,1 617,6 28,2 

Körfez Bölgesi (GCC) 704,8 187,9 22,7 11,7 927,1 42,3 

Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika (MENA) 

Bölgesi 

540,2 0,3 0,1 10,3 550,9 25,2 

Sahra – Altı  Afrika  13,2 2,5 1,5 0,01 17,2 0,8 

Diğerleri 47,1 16,5 13,1 0 76,7 3,5 

Toplam  1.571,30 530,4 61,5 27,7 2.190,00 100 

Yüzdesi 71,7 4,22 2,8 1,3 1   

Kaynak: https://www.ifsb.org 

Not: Sukuk ve İslami fonların verileri 2018 yılının tamamı, İslami bankacılık verileri 

Haziran 2018 dönemi içindir. Takāful verileri ise, 2017 yıl sonu itibariyledir. 
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Tablo 2: Dünyada İslami Bankaların Fonlarını Kullandırma Yöntemleri 

Finansman 

Yöntemi 

Pakistan 

(2019/6)* 

Malezya 

(2005)** 

Kenya 

(2013)*** 

Kar-zarar ortaklığı  53,6 0,3 49 

Murâbaha 13,5 47,6 47 

İcare 6,1 31,7 3 

 
MENA Bölgesi 

(2008)**** Murâbaha İcare Mudârebe 

Yemen 100   

Kuveyt 98   

BAE 97   

Ürdün 84 15  

Lübnan 76 16  

Katar 68 20  

Arabistan 63  22 

Mısır 58 25  

Bahreyn 48 28  
Tablo tarafımızdan, aşağıdaki adreslerden temin edilen veriler ile oluşturulmuştur. 

*http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Jun.pdf, 02/10/2019 

**https://www.researchgate.net/publication/265816369_The_Evolution_Of_Islamic_
Finance_In_Southeast_Asia_The_Case_Of_Malaysia_1, 02/10/2019 

***https://pdfs.semanticscholar.org/5238/22a361152029351650adb40b974b198db7c

9.pdf, 02/10/2019 

****http://www.irti.org/English/Research/Documents/WP/WP-1433-01.pdf, 
02/10/2019 

 

3. Katılım Bankacılığı 

Ülkemizdeki İslami/faizsiz bankacılığın karşılığı olarak kullanılan katılım 

bankacılığı öncesi ilk tanımlama ‘Özel Finans Kurumu-ÖFK’ şeklinde 

olmuştur. 1983 yılında çıkarılan 83/7506 sayılı kanun hükmünde kararnameye 

dayanarak önü açılan faizsiz bankacılık alanında 1985 yılında faaliyete 

başlayan ilk kuruluşlar, amaçlandığı üzere Körfez kaynaklı iki yabancı 

sermayeli şirket olmuştur. Bunlar, Faisal Finans Özel Finans Kurumu A.Ş. ile 

Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.’dir. Bu arada, 1999 yılında ÖFK’lar 

4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına dahil edilirken statüleri korunmuştur. 

2005’e kadar bu ilk dönemde 3’ü yabancı 3’ü yerli toplam 6 ÖFK sektörde yer 

almıştır. Ancak, bunlardan 3’ünün faaliyeti değişik nedenlerle sona 

erdirilmiştir. 2005’te başlayan ikinci dönemde, önceki kanun yerine 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu yapılmış, Kanun kapsamındaki ÖFK’ların adı 

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Jun.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265816369_The_Evolution_Of_Islamic_Finance_In_Southeast_Asia_The_Case_Of_Malaysia_1
https://www.researchgate.net/publication/265816369_The_Evolution_Of_Islamic_Finance_In_Southeast_Asia_The_Case_Of_Malaysia_1
https://pdfs.semanticscholar.org/5238/22a361152029351650adb40b974b198db7c9.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5238/22a361152029351650adb40b974b198db7c9.pdf
http://www.irti.org/English/Research/Documents/WP/WP-1433-01.pdf
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‘katılım bankası’na dönüştürülmüştür. Bugün sektörde yine 6 kuruluş vardır, 

bunların 3’ü yabancı 3’ü ise kamu sermayelidir.     

Bu kuruluşlar, konvansiyonel bankacılığa benzer faaliyet alanına sahip 

olmalarına karşılık onlardan farklı esaslarla mevduat toplamakta ve fon 

kullandırmaktadırlar. 18 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Yönetmeliği1 gereği 

katılım bankalarının fon/mevduat kabulü; 

a- Karz (geri ödenmek üzere birine verilen mal/para) benzeri bir 

sözleşmeyle tesis edilen ‘özel cari hesaplar’, 

b- Mudârebe (emek-sermaye ortaklığı) sözleşmesi temeli üzerine 

kurulan ‘katılım hesapları’, 

c- Katılım hesaplarının bir türü olarak ‘yatırım vekaleti sözleşmesine 

dayalı katılma hesapları’ 

şeklinde toplanır. 

Katılma hesabı: Bankaların, kredilendirmede kullandıkları esas 

kaynakların kaydedildiği vadeli hesaplardır. Hesap, İslami Finans Kuruluşları 

Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) tarafından şu şekilde 

tanımlanmıştır: “İslami finans kuruluşunun emek sermaye ortaklığı esasına 

göre yatırımcılardan aldığı meblağlardır. Yatırım sahipleri fonlarının emek 

sermaye ortaklığı esasına göre işletilmesi için İslami finans kuruluşunu 

yetkilendirir.” 

Tanımda da ifade edildiği üzere, Mudârebe ortaklığı ile toplanan fonların, 

İslami esaslara göre işletilmesi esastır. Çoğu ülkede ‘İslami banka’ olarak 

tanımlanan kuruluşlar gibi ülkemizdeki katılım bankaları da, aynı esaslarla 

fonlarını kullandırmak üzere faaliyete başlayan kurumlardır. Kırk yıla 

yaklaşan bir dönem geçilmiştir. Sağlanan tecrübe oldukça değerlidir. İki 

önemli dönem dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, ÖFK diğeri katılım 

bankacılığı dönemidir.  

i- Faizsiz bankacılığın ilk (ÖFK) döneminde öne çıkan temel 

özellikler;  

1- Fon kullanımında ağırlıklı olarak Murâbaha yanında kar ve zarara 

dayalı yöntemler ile icare (kiralama) uygulanmıştır. 

2- İslami hassasiyetin öne çıktığı bu dönem faaliyet raporlarında fon 

kullanım sınıflandırması İslami esaslara göre yapılmıştır.  

ii- Katılım bankacılığı döneminde öne çıkan özellikler ise; 

1- Temel mevzuat diğer bankalarla birleştirilmiş konvansiyonel 

bankacılığa benzer uygulamalar ağırlık kazanmıştır. 

                                                     
1 Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne Çekilmesine ve 

Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 
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2- Kullanılan fonların sınıflandırması konvansiyonel bazda 

yapılmaya başlanmıştır.  

3- Bireysel kredi (dert çözen finansman), Teverrük, ‘Murâbaha 

temelli Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikaları’ gibi uygulamalar başlamıştır.         

Katılım bankalarının bankacılık sistemi içindeki yeri aşağıda tabloda 

görülmektedir. 

Tablo 3: Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemi’ndeki Yeri (2011-

2019) (Milyon TL.) 

 

 

Katılım bankalarının aktifleri, 2019/8 itibarıyla bankacılık 

sisteminden sadece %5,90 civarında pay alırken, toplanan fonlar bakımından 

%7,75 kullandırılan fonlar bakımından ise %5.26 pay almaktadır. Bu sonuçlar, 

katılım bankalarının bankacılık sisteminde toplanan mevduat/fonlar 

bakımından işgal ettiği yere nazaran ne aktif toplamı ve ne de kullandırılan 

fonlar açısından istenen yerde olmadığını açık olarak göstermektedir.  

Katılım bankaları topladıkları katılım fonlarını İslami esaslara bağlı 

kalarak kullandırmalarına rağmen, tabi oldukları yasal yükümlülükler gereği 

bunları konvansiyonel ‘krediler’ kalemi altında sınıflandırmaktadırlar. Buna 

karşılık, İslami sınıflandırma bilgileri kurum ve kişilerin gönüllü çalışmalarına 

bırakılmıştır. Bu yolla elde edilen, son döneme ait fon kullandırma bilgileri 

aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 4: Katılım Bankaları Fonlarının Kullanım Yöntemleri (Milyar TL) 

 

Katılım bankalarının 2017 sonu ile 2018/9 itibarıyla sahip oldukları 

fonların kullanımı aşağıdaki gibidir; 

 İlk sırada ilk yıl %85, ikinci yıl %83 ile Murâbaha,  

 İkinci sırada ilk yıl %7 ikinci yıl %9 ile Teverrük yer almıştır.  

 Kar ve zarar ortaklığına dayalı yöntemlerse, %2’ler dolayında 

kalmıştır. 

İlk dokuz aylık dönemde, Murâbaha %30 oranında büyürken, Teverrük 

%78 büyümüştür. Murâbaha ile onun benzeri sayılan Teverrük işlemleri 

payının toplam fonların %92’sine kadar çıkması, ortaklık üzerine kurulan bir 

sistemin borçlandırma temelli işlemekte olduğunu göstermektedir.  

Murâbaha: Sözlükte “artma, kâr, ticarî kazanç” anlamındaki ribh 

kökünden türeyen ve “kazandırma, kâr hakkı tanıma” mânasına gelen 

Murâbaha terim olarak bir malın alış fiyatı veya maliyeti üzerine belirli bir kâr 

konarak satılmasını ifade eder (Dönmez, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi). Bir başka açıdan, kurumların ihtiyacı olan mal veya hizmeti 

satıcıdan peşin alıp müşteriye vadeli olarak satmak suretiyle fon kullandırma 

işlemidir (Hazıroğlu, Koyuncu, Solak, 2019: 178). İslam’ın meşru kıldığı 

ticaret yöntemlerinden biri olmasına karşılık, katılım bankacılığının 

başlangıcından beri en çok kullandığı tek finansal araç haline gelmesi dikkat 

çekicidir. Bu nedenle işletme kredisine benzetilmektedir (Pakdemirli, 2000: 

20). Hatta, modern dünyanın tek ümidi bir iktisadi anlayış ve finansal sistemin 

yeterince tanınır ve bilinir olamadan haksızca eleştirilmesine yol açmaktadır.  
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Öte yandan, ödeme güçlüğüne düşen müşteriler için İslam fıkhının izin 

verdiği Teverrük işlemlerinin kullandırılan fonlar içindeki payının son 

dönemde giderek artma eğiliminde olması (Dede, 2017: 123), hem İslami 

bankacılık anlayışı ile çelişmekte hem de sistemin borç artıran mekanizma 

olarak rolüne güç vermektedir.    

Teverrük: Klasik anlayışta bir malın vadeli satın alınması akabinde 

ürünün peşin fiyatına bir başkasına satılması işlemidir. Bu yolla kişi vadeli 

borcunu ödemeye devam ederken nakit ihtiyacını karşılamış olmaktadır. 

Katılım bankacılığı sisteminde Londra Metal Borsası’ndan alınan malın 

müşteriye vadeli satılması akabinde müşteri adına tekrar aynı piyasada malı 

satılarak nakit ihtiyacının karşılanması şeklinde uygulanmaktadır (Canbaz, 

2019). AAOIFI tarafından yayınlanan 30 nolu Faizsiz Finans Standardı’na 

göre, Teverrük bir yatırım ve finansman yöntemi değildir. Şartlarına riayet 

etmek kaydıyla yalnızca ihtiyaç durumu için caiz görülmüştür (AAOIFI 

Faizsiz Finans Standartları: 747). Ancak, uygulanan şekliyle, yöntemi 

Murâbaha’dan farklı değerlendirmek zordur. Nakit ihtiyacı karşılanan müşteri, 

bunun karşılığında Murâbaha’da olduğu gibi kuruma borcunu vadeli şekilde 

ödemektedir. 

Bu çalışma, insanlığa sürekli krizler ve sorunlar doğuran konvansiyonel 

sisteme alternatif olarak değerlendirilen bir finansal sistemin kişi ve 

işletmelerin borçluluğuna katkı yapması yerine temel referanslarına uygun 

modeller üretmesi ve geliştirmesini amaçlamıştır. 

4. Artan Borçluluk 

Son olarak kişi ve işletmelerin 2000’ler sonrası artan borçluluk 

göstergelerine bakmak gerekir. Finansallaşma ile artan borçluluğun hemen 

hemen tek kaynağı bankalar olduğu dikkat çekmektedir. Sermayenin sürekli 

büyümesi esası üzerine kurulan modern sistem (kapitalizm) insanlara sınırsız 

bir tüketme arzusu empoze ederek bir yandan bankacılık sistemine bağımlılık 

doğururken öte yandan ‘borçlu yaşamı’ sıradanlaştırmaktadır. Oysa İslam dini 

borçlu olmayı tasvip etmemekte, yatırımların ve ihtiyaçların mümkün oldukça 

özkaynaklarla karşılanmasını tavsiye etmektedir.  

Gelişmiş kapitalist ülkelerin hemen tümünde, günlük hayatın bir parçası 

haline gelen finans ve bankacılık işlemleri her kesim açısından borcun sürekli 

büyüdüğü bir kısır döngüye dönüşmüştür. Bankacılık sayesinde, para taşıma 

ve klasik ödeme araçlarının ortaya çıkardığı risklerden kurtulan insan, bunun 

karşılığında ağır bedel ile karşı karşıya kalarak kapitalist sistemin yaşamı için 

gerekli temel bir araç (tüketici) haline gelmiştir. Gerçek kişiler ile Türk özel 

işletme ve kuruluşlarından oluşan finansal sistemden borçlanan bu kesim ile 

ilgili makro göstergelerin 2002 sonrası gelişimi aşağıda ele alınmıştır. 

a- Özel sektör borçluluğu   

Özel sektörün borçluluğunda dış ve iç kaynak olarak iki önemli borç 

kaynağı bulunmaktadır.  

i- Bunlardan ilki; dış kaynaklardan sağlanan borçlardır; 2002 

sonunda 43.065 Milyar $ olan dış borç, 2007 sonunda 160.605 
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Milyar $’a, 2013 sonunda 268.814 Milyar $’a nihayet 2019/6 

itibarıyla 294.267 $’a yükselmiştir. Bu arada, bir kıyaslama 

yapmak açısından 2019/6 itibarıyla Kamu’nun dış borcunun 150 

Milyar $ olduğunu ifade etmek gerekir. (Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-

istatistikleri, Erişim: 10/10/2019). 

ii- İç kaynaklı borçlar, finansal sistemin hemen hemen yüzde 

80’ninden fazlasına sahip bankacılık sisteminedir. Bankaların 

özel sektöre kullandırdığı kredilerin tutarı, genel olarak bireysel 

krediler dışındaki kısımlardan oluşur. Buna göre; 2002 sonunda 

41.163 Milyon TL. olan özel sektör banka kredi borçları, 2007 

sonunda 190.142 Milyon TL.’ye, 2013 sonunda 704.330 Milyon 

TL.’ye ve nihayet 2019/6 itibarıyla 1.991.271 Milyon TL.’ye 

yükselmiştir (BDDK, https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/, 

Erişim:10/10/2019). 

 

b- Bireysel borçluluk  

Bireysel borçluluk konusunda değişik kaynaktan temin edilen veriler 

aşağıdadır.  

i- İlk veri BDDK’dan elde edilmiştir. Bu verilere göre, kredi 

kartları borçları hariç bireylerin 2002 yılı sonunda bankalardan 

kullandığı ‘tüketici kredileri’ tutarı 2.269 Milyon TL.’dir. Bu 

tutar, ilgili yıl toplam 47.768 Milyon TL. banka kredileri içinde 

sadece yüzde 4,75’ler düzeyindedir. 2007 yılında toplam 285.616 

Milyon TL. banka kredileri içinde 67.668 Milyon TL. ile yüzde 

23,69 orana sahiptir. 2013 yılı sonunda toplam 1.047.410 Milyon 

TL. banka kredileri içinde 248.138 Milyon TL. ile yine aynı 

(yüzde 23,69) düzeyini korumuştur. Sonrasında alınan önlemler 

ile 2019/6 itibarıyla toplam 2.538.264 Milyon TL. banka 

kredileri içinde 402.157 Milyon TL. ile yüzde 15,84 düzeyine 

kadar gerilemiştir (BDDK, 

https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/. Erişim: 10/10/2019). 

ii- Bir başka veri kaynağı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 

bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’dir. Merkez tarafından 

banka ve diğer finansal kurumların kullandırdıkları krediler yanı 

sıra bireysel kredilerin takip edilmekte ve bir süredir düzenli 

olarak yayınlanmaktadır. Merkezin son yıllarda yayınladığı 

bireysel kredi verileri aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

Tablo 5: Bireysel Kredi Tutarı (Milyar TL.) ve Kişi Sayısı (Bin Adet) 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/
https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/
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Dönem 
  

Banka 

Finansman Şirketi ve 

Finansal Kiralama 
Şirketi Toplam 

Kredi 
Tutarı Kişi Sayısı  

Kredi 
Tutarı Kişi Sayısı  

Kredi 
Tutarı Kişi Sayısı  

2014/12 359     23.674    18,0           432    377,0       23.757    

2015/12 389     25.747    24,0           557    413,0       25.848    

2016/12 427,7     27.563    27,9        2.346    455,6       28.066    

2017/12 498,4     29.084    34,2        3.958    532,6       30.014    

2018/12 515,8     30.350    32,7        4.079    548,5       31.272    

2019/6 523,8     30.557    26,4        3.376    550,2       31.319    

Kişi Başı Ortalama Kredi (Bin TL.) 

2014/12       15,16          1,14    

 

2015/12       15,10        1,34    

2016/12       15,51        5,15    

2017/12       17,13        7,43    

2018/12       16,99          7,44    

2019/6       17,14        6,14    

Kaynak: https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23, Erişim: 10/10/2019 

 

iii- Son olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

tarafından yayınlanan Finansal Hesaplar Raporları’dır. Bu 

raponlara göre, hanehalkının kredi kaleminden oluşan borcun 

Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranları şöyle gelişmiştir. 

2013 yılında yüzde 23’ler düzeyi ile zirve yapan hanehalkı 

borcu/GSYİH Oranı, 2015’lere kadar yüzde 20’ler düzeyini 

korumuştur. Ardından az da olsa düşmeye başlamış 2017’de 

düşüş biraz daha hızlanmış ve 2019 yılı Haziran sonunda ise 

yüzde 14’lere kadar düşmüştür (TCMB, 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Mai

n+Menu/Yayinlar/Raporlar/Finansal+Hesaplar+Raporu/, 

Erişim: 10/10/2019).     

Kamu niteliğindeki üç kaynaktan temin edilen verilere göre; 2000’li 

yıllarda oldukça düşük olan bireysel borçluluk rakamlarının 2005 sonrası hızla 

artış gösterdiği, 2015 sonrasında getirilen bir takım düzenlemeler sonrası ise 

kısmen azalmaya başlayarak 2019 itibarıyla makul düzeye geldiği 

görülmektedir. 

Son olarak bir fikir vermesi ve mukayese yapılması açısından bir iki daha 

örnek vermek gerekirse; 

 Finans ve bankacılık başta olmak üzere birçok açıdan gelişmiş ve 

kapitalizmin beşiği olan ABD’de hane halkının 1980’lerdeki 

https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Raporlar/Finansal+Hesaplar+Raporu/
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Raporlar/Finansal+Hesaplar+Raporu/
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ortalama borcu 40 bin $ iken 2010’lu yıllarda mortgageler dahil 130 

bin $’a ulaşmıştır (Karakaş, 2015: 46).  

 Garanti Yatırım Makro Ekonomi, 7 Ocak 2019 tarihli ‘Türkiye 

Borçluluk Göstergeleri’ araştırmasına göre, Türkiye’deki hanehalkı 

ve kamunun borçluluğu Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) ortalamasının 

altında yer alırken; reel ve finans sektör borçluluğu ortalamanın 

üzerinde yer almaktadır (Garanti Yatırım, 

https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/TurkiyeBorc.pdf, 

Erişim: 12/10/2019).  

5. Araştırma Yöntemi  

Belirlenen amaç doğrultusunda faizsiz bankaların fonların kullanımında 

%90’lar düzeyine çıkan Murâbaha’ya karşılık sistemin temelini oluşturan ‘kar 

ve zarar ortaklığı’ yöntemlerinin ‘neden kullanılamadığı ve finansal sisteme 

neden uyum sağlayamadığı’ soruları sektörde en az onbeş yıl boyunca yer alan, 

hatta bir kısmı ilk dönem bankacılardan oluşan uygulayıcılara yöneltilmiştir. 

Yani, araştırma seçimli ve belirli bir örneklem (odak) grup ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Katılımcılara aşağıdaki 3 adet sorular yöneltilmiştir. Bunlar; 

1- Kar - zarar ortaklığı yöntemlerinin kurumunuzdaki kullanılma 

oranı nedir? 

2- Kar - zarar ortaklığı yöntemlerinin kullanılmama nedeni nedir? 

3- Çözüm nedir? Ne yapılmalıdır?   

Örneklem, 6 katılım bankasından 16 kişidir. Bunların dağılımı 

aşağıdaki gibidir.  

Yönetim kurulu üyesi   1 

Genel müdür yardımcısı   3 

Şube müdürü    8 

Bölge müdürü     1 

Uzman     1 

Toplam     16 

 

6. Bulgular 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular aşağıda gruplandırılmıştır.  

i- Kurumların İslami fon kullandırmaya ilişkin ankete katılanlardan 

hiçbiri, kendi kurumlarına ait verinin ellerinde olmadığını ifade 

etmişlerdir. Buna karşılık, her biri ortalama olarak Murâbaha’nın 

%90 düzeyinde olduğunu, kar-zarar ortaklığı yöntemlerinin ise 

çok az olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan kar zarar ortaklık 

projelerinin ise, genel olarak bankanın yakın çevresindeki 

işletmelerle gerçekleştiğine vurgu yapmışlardır. 

ii- Kar-zarar ortaklığının yapılmamasında katılımcıların ortak 

görüşleri şunlar olmuştur.    

https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/TurkiyeBorc.pdf
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a- Güvensizlik 

Öncelikle tüm katılımcılar, kar zarar ortaklığı için, ‘müşteriye güven 

duyulmadığı’nı ifade etmişlerdir. Ayrıca, kişiler yanında işletme ve 

kuruluşların muhasebe sistemleri güvensizliğe neden olan bir faktör olarak 

belirtilmiştir. Katılım bankalarında başlangıç yıllarından bugüne fıkhi 

danışmanlık yapan İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’da 

hesap sahiplerinin sabırsızlığı, riske düşmeden kâr beklentisi, müteşebbis 

firmaların hesaplarının kısmen kayıt dışı olması, iş dünyasında emanet, ahde 

vefâ, sadâkat, haram-helâl şuur ve duygularının zayıflamış olması sebebiyle 

hâsıl olan güven bunalımına dikkat çekmiştir  (Karaman, 2019).  

b- Zihinsel değişim ve hassasiyetlerin kaybolması 

ÖFK’lardan katılım bankacılığına geçişte İslami esaslı fon kullandırma 

sınıflandırmasından konvansiyonel esaslı kredi sınıflandırmasına geçilmesi, 

‘zihinsel bir değişim’ ortaya çıkarmıştır. Çalışan personel profilinde değişim 

ortaya çıkmış, sistemi yeterince bilmeyen diğer bankalardan yapılan geçişlerle 

‘İslami hassasiyet kaybolmuştur.’ Hatta, katılımcılardan biri bunu 

‘dünyevileştik’ şeklinde ifade etmiştir. 

c- Yönetim ve sahiplerin kâr hırsı 

Operasyon bölümü personelinde ortaya çıkan ‘değer kaybı’nın, esasen üst 

yönetimlerin ‘kar hırsı’nın bir sonucu olduğu, şubelerin ve servislerin önüne 

konulan hedeflerin tutturulması uğruna kurumların, kısa sürede sonuçlanan ve 

riski az olarak değerlendirilen Murâbaha yöntemine odaklandığı, hemen 

hemen tüm katılımcıların ortak görüşüdür. 

d- Kaynak sorunu 

Katılımcıların çoğu tarafından kar ve zarar ortaklığı yöntemlerinin uzun 

süreli iş/projeler olduğu, bankalarınsa mevduatlarının kısa vadeli olduğu, yani 

kaynak sorunu olduğu ifade edilmiştir.  

e- Diğer faktörler 

Yine katılımcıların ortak beyanı, 2000’li yılların başlarına kadar %90’lar 

düzeyindeki Murâbaha yanında, özellikle 1990’lı yıllarda İcare (Leasing) 

yöntemi ile kısmen kar ve zarar ortaklığı yöntemleri kısmen yer almıştır. 

Ancak, kiralama işlemlerinde Katma Değer Vergisi avantajının kalkması ve 

operasyon sürecinin uzunluğu gibi nedenlerle yöntem giderek daha az 

kullanılır hale gelmiş, özellikle katılım bankacılığı döneminde Murâbaha 

benzeri bir yöntem olan Teverrük işlemleri artmaya başlamıştır. 

Katılımcıların çoğunluğu, yöntemin ödeme güçlüğü çeken, borç vadesi bir 

hayli geçen işletme borçlarının takibe alınmadan bilançoda canlı tutulmasına 

yaradığını ifade etmiştir. Bir anlamda, Teverrük ile ‘bilanço makyajlaması’ 

yapılmaktadır.  

Sonuçta, bu sorun ve zorlukların katılım bankalarının konvansiyonel 

bankalardan ayrıştıran yanlarının giderek yok ettiği, bu yakınlaşma ve 

benzeşme nedeniyle hedef kitlesinin azalttığı, nihayet sektör paylarının 

büyümesini engellediği düşünülmektedir. 
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iii- Kar zarar ortaklığı yöntemlerinin daha fazla uygulanması için ne 

yapılmalıdır? Sorusuna katılımcıların verdiği cevaplardan öne 

çıkanlar şunlardır. 

a- Katılım bankalarının ‘temel referanslarına ve değerlerine geri 

dönerek fon kullandırmaları gerekir’ görüşü tüm katılımcılardan 

alınmıştır. Bu referans ve değerlerin konvansiyonel bankalardan 

farklı olduğuna vurgu yapılarak, giriş kısmında ifade edildiği gibi, 

fonların tarafların ortaklığına dayalı (participation), kâr ve zararı 

paylaştığı (profit and loss sharing- PLS) ve risk paylaştığı (risk 

sharing) esaslara uygun olarak kullanılması gerektiği, böylece, 

sermayenin reel ekonomik faaliyete doğrudan dâhil olacağı ve 

İslam’ın öngördüğü esaslara göre bankacılık yapılmış olacağına işaret 

edilmiştir.  

b- Aynı esaslara banka çalışanlarının da mutlaka inanması ve uyması 

gerektiği özellikle belirtilmiştir.  

7. Tartışma ve Bir Öneri 

Bütün bu yapılan tartışmalara ve sık kullanılmamasına karşılık, katılım 

bankacılığının temel referansı olan Mudârebe yöntemi, sermayesi olmayan 

ama yeteneği ve fikirleri olan yeni nesil girişimcileri desteklemek için büyük 

bir potansiyel taşımaktadır. Araştırmaya katılan herkesin bu konuda hem fikir 

olduğu görülmüştür. Ancak, çok ciddi dönüşüm sağlayacak nitelikte çözüm 

konusunda kararsız durmaktadırlar. Mevcut kurumsal yapıyı bozmayacak 

aşağıda belirtilen örneklere benzer programlar ile kar zarar ortaklığı 

yöntemlerinin daha fazla kullanımı mümkün olacağı görüşü hakimdir. 

Sözkonusu programlar sayesinde yüksek nitelikli teknolojik ürünlere dayalı 

fikir ve projelerin ekonomiye kazandırılmasına dair inanç kabul görmektedir. 

Sonuçta, girişimciler katılım banklarının referanslarına uygun şeklde 

borçlanmaksızın reel ekonomik faaliyete katılma imkanına kavuşmuş 

olacaklardır. 

Esasen, Türkiye devleti son yıllarda yüksek teknolojili üretime geçmek 

için çok önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, özellikle savunma sanayii 

ve onunla yakın ilişkili alanlarda kamunun öncülüğünde ortaya çıkmaya 

başlayan yüksek teknolojik ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi 

talep görmeye başlamıştır. Öyle ki, 2011 yılında sektörde ihracatçı sayısı 60 

iken, 2019 yılında rakam 700’e kadar çıkmış, öte yandan 2008 ile 2017 yılları 

arasındaki 10 yıl boyunca Türkiye’nin yaptığı toplam ihracat tutarı 1 Milyar 

639 Milyon $ (SIPRI, 2019) iken, sadece 2019 yılı Ekim ayı sonunda 2 Milyar 

136 Milyon $’a ulaşılmıştır (TİM, 2019). Dünyanın gelişmiş birçok ülkesi ile 

çetin bir rekabet yaşayan sektörün bu başarısı, diğer sektör ve alanlar içinde 

büyük motivasyon oluşturmuştur.  

Öncelikle yüksek teknolojik ürünler girişimcilerin zihin dünyasında 

canlanır. Zamanla olgunlaşan bir fikre ve projeye dönüşür. Projenin ürüne 

dönüşmesi ve ticarileşmesi, yani pazara sunulması sürecin son aşamadır. 

Ancak, girişimcinin hayal dünyasından çıkarak ürünün pazara sunulmasına 
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kadar geçen uzun ve zorlu süreçte, girişimcinin en büyük sorunu sermaye 

teminidir. Bu nedenle, girişimciliğin finansmanını milli bir mesele olarak 

gören devlet başta Tübitak, Kosgeb, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurumları 

aracılığı, bu sorunun çözümüne ciddi katkı vermeyi amaçlamaktadır. Yanı sıra, 

birçok özel kurum ve kuruluş girişimci/startup2 desteği sunarak, ülkemiz 

girişimci ekosistemi3 oluşumuna başta finansal olmak üzere gerekli alanlarda 

katkı yapma amacındadır. Ancak, her halükarda esas ve öncelikli desteğin 

gelişmiş ülkelerde olduğu gibi finansal kuruluşlar tarafından sağlanması 

gerekir. Bu noktada, kuruluş felsefeleri ve iş modelleri gereği önde gelmesi 

gereken kuruluş, katılım bankalarıdır.  

Ülkemizdeki girişim sermayesi ekosisteminin oluşumuna katkı yapan 

finansal nitelikteki kurum ve kuruluşlara kısaca bakıldığında 2018 yılı 

itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi 7 adet Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklığı A.Ş., 6 tane Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy 

Yönetimi A.Ş. (TSPB Gündem, 2019: 29) yanı sıra diğer şirketlerle birlikte 

20’den fazla özel sektör şirketi bulunmaktadır. Yanı sıra, sektörde Etohum ve 

Girişim Fabrikası, İnventram, Şirket Ortağım, Maqasid gibi 20 civarında da 

pazar yeri, program veya ‘melek yatırımcı ağı’ (angel investors network) 

faaliyet göstermekte, proje ve girişimci peşindedir.  

Bütün bu özel teşebbüsler yanında sektörde yer alması gereken esas 

kuruluşlardan başında katılım bankaları olmalıdır. Kar zarar ortaklığı ile 

toplanan kaynaklar, yine aynı anlayışla ekonomik faaliyete dönüştürülmesi 

zarureti vardır. Bu sorumluluklarının farkında olan iki katılım bankası kendi 

bünyelerinde kurdukları (Lonca Girişimcilik Merkezi ve Albaraka Garaj) 

kuluçkalar ile faaliyete başlamışlardır. Benzer şekilde konvansiyonel bir banka 

da Garanti BBVA Partners Girişim Üssü’nü kurarak başarılı girişimlerin 

yeşermesine hizmet etmeyi amaçlamıştır. Bu arada bir başka konvansiyonel 

banka ise İslam Kalkınma Bankası iştiraki olan Özel Sektörün Geliştirilmesi 

İslami Kurumu ortaklığında faizsiz bir likit fon (Mükâfat Portföy Yönetimi 

A.Ş.) kurarak işe başlamışlardır. Şirketin ilgi alanında faizsiz yatırım fonları 

ve gayrimenkul yatırım fonları dışında girişim sermayesi yatırım fonları da 

bulunmaktadır. Şirketin bu kapsamdaki önceliği, TÜBİTAK 1514 Girişim 

Sermayesi Destekleme Programı kapsamındaki kuruluşların (TTO, TGB, AA 

ve Üniversite) girişimlerdir. Bu ve benzer teşebbüslerin ortak amacı İnventram 

örneğinde olduğu gibi erken aşamadaki, pazar potansiyeli olan yenilikçi ve 

teknolojik buluşları en doğru iş modelleri ile ticarileşmesini sağlamaktır. Bir 

başka ifadeyle, teknoloji ve inovasyon temelli yeni kurulmuş ve kurulmakta 

                                                     
2 Startup; hızlı büyüme yeteneği olan yeni bir oluşum, kitleler 

tarafından yatırım amaçlı tercih edilebilecek yeni bir iş modelidir (Ertuğrul, 

Altundal, 2018: 28).  
3 Girişimci ekosistemi; başta düzenleyici çevre, insan kaynakları, 

finans kuruluşları ve teknoloji olmak üzere Pazar koşulları ve sosyal ve 

kültürel ortamdan oluşan altyapıdır (Kosgeb: 23, İstanbul Kalkınma Ajansı: 

18).   
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olan girişimlere hisse yatırımları yaparak (sermaye ortağı olarak katılarak) ve 

satış desteği vererek gelir ortağı olmaktadır (TGV, 2017: 32).  

Girişim sermayesi ekosisteminde yer alması gerekli finansör kuruluşlar 

yanında bir başka esas unsur kuluçkalardır. Hatta, ilk unsur kuluçkalardır. 

Çünkü, kuluçkalar, teknoparklar ile birlikte girişimci sermayesi ekosisteminin 

oluştuğu esas mekanlardır. Kuluçkalar yenilikçi fikirler ve projelere sahip 

girişimcilerin bir araya geldiği iş mekanlarıdır. Girişimciler bu mekanlara ciddi 

bir inceleme sonrası alınmaktadır. Dolayısıyla, ilk zorlu aşamayı geçen 

geçerek kuluçkalara kabul edilen girişimcilerin karşı karşıya kalacakları bir 

başka zorluk finansman temini olacaktır. Katılım bankalarının girişimci 

ekosisteme dahil olmaları gereken aşama bu noktadan itibaren başlamaktadır.  

Kuluçkalara girmeye karar veren katılım bankaları, girişimcilere kar zarar 

esasıyla, yani ortak olarak finansman sağlamaları halinde hem kuruluş 

felsefelerine dönüş yapmış olacaklar hem de karlılığı yüksek bir işe girmiş 

olacaklardır. Ancak, bu ekosisteme Üniversiteler ile sanayi arasında bir arayüz 

olarak tasarlanan Teknoparklar ve TTO üzerinden dahil olmaları gerekir. 

Bankalar bu ekosisteme dahil olmakla oldukça çok sayıda girişimci kitlesi ve 

projesi ile karşılaşacaklar ve seçici olabileceklerdir. Bu çalışmanın temel 

önermesi katılım bankalarının Teknopark ve TTO bünyesindeki girişimcilere 

potansiyel birer ortak olarak yaklaşarak ülke kalkınma ve gelişmesine daha 

güçlü katkı vermeleri, konvansiyonel bankacılığın borç artıran döngüsüne 

girmemeleridir.  

Ülkemizde 84 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), kısaca 

Teknopark bulunmaktadır. Bunlardan 64’ünde işletmeler Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerini sürdürmekte, 20’sinde ise yapılaşma ve kurumsallaşma süreçleri 

devam etmektedir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019). Yine yükseköğretim 

kurumlarında, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği 

yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma 

altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere kurulan 60 civarında Teknoloji 

Transfer Ofisi (TTO) bulunmaktadır. Bu arada, katılım bankaları için örnek 

olabilecek bir model Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde kurulan Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş.’ne 

kurucu ortak olarak Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin katılmasıyla ortaya 

çıkmıştır.    

Teknopark ve TTO’ların ana öğeleri laboratuvar ve kuluçkalardır. 

Kuluçkalar, girişimcilerin hayallerini ürüne dönüştürmede adeta ana rahmi 

işlevi görmektedir. Zira, kuluçkalar ön kuluçkalarda başarılı olmuş ve bir 

sonraki evreye geçmeye hazır olan girişimciler için, ya da ön kuluçka sürecine 

ihtiyaç duymayan ama tam olarak işletme statüsüne geçmeden önce yine de 

desteğe ihtiyaç duyan girişimciler için hazırlanmış programların yürütüldüğü 

merkezlerdir. Ön kuluçkalar ise girişimci adaylarına, kendi girişimlerini 

kuruncaya kadar eğitim, mentörlük, danışmanlık vb. hizmetler ile hot-desk, 

ofis, laboratuvar, internet, erişimi vb. imkanları sağlayan merkezlerdir (Çalışır, 

2019: 53-54).  
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Kuluçkalardaki startup olarak adlandırılan yeni nesil girişimci ve 

işletmelerin faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında ihtiyaç duydukları 

finansmanı sağlamada ideal yöntem, konvansiyonel bankaların sundukları 

faizli krediden daha çok sermaye ortağı (rabbü’l mal) olarak katılım 

bankalarının sağladığı Mudârebe’dir. Şu var ki, faizli olsun faizsiz olsun hiçbir 

banka, en yoğun sermaye ihtiyacının olduğu başlangıç veya öncesi dönemde 

herhangi bir işletme veya girişimciye kredi kullandırmaya kolay kolay 

yanaşmayacağı açıktır. Buna karşılık, İslam dünyasında 1400 yıldan fazladır 

bilinen ve uygulanan ancak bugün istenen düzeyde uygulanamayan Mudârebe 

yöntemi, ticari meşru bir girişime başlangıç dahil herhangi bir aşamada 

katılmayı mümkün kılmaktadır. Yöntemin, Batı ülkelerindeki karşılığı ‘girişim 

sermayesi/risk sermayesi-venture capital’dir. Sözkonusu yöntem, birçoğu 

gelişmiş bu ülkelerin ekonomilerine yaklaşık dört asırdır önemli katkılar 

yapmaktadır. Şu var ki, Mudârebe birçok yazar tarafından risk sermayesinin 

atası olarak kabul edilmekte ve Avrupa’nın endüstri çağına geçişte önemli 

katkılar yaptığı belirtilmektedir (Çizakça, 2012: 13, Kumaş, 2006: 371-372, 

Köse, 2002: 153, Sunar (Ed.), 2010: 193). Yanı sıra, günümüzde ABD’de de 

oldukça yaygındır. Bu iki kıtada 2017 yılında risk sermayesi şirketlerinin 

finanse ettikleri şirketlerin toplam kıymeti 500 Milyar $’a ulaşmıştır (Çizakça). 

Öyle ki, dünyada son yıllarda şirketlerin halka açılmak yerine, girişim 

sermayesi, risk sermayesi gibi modellere yöneldiği görülmektedir (Anıl, 

Kahraman, 2019, 7). Bir başka ifadeyle, şirketler halka açılarak çok sayıda 

heterojen ortak (paydaş) yerine bir ya da birkaç homojen ortak ile yürümeyi 

tercih etmektedirler. 

Türkiye’de olsun diğer ülkelerde olsun, sermaye ortağı olarak bir girişime 

katılmak her şeyden önce ‘güven’ gerektirir. Finansör ile girişimci arasında 

güven oluştuğunda Silikon Vadisi örneğinde görüldüğü gibi ileri teknolojik 

ürünlerin yer aldığı kuluçkalardaki işletmeler için önemli bir fırsat sağlandığı 

gibi, ülke içinde bir sıçrama eşiği oluşmaktadır. Bu bakımdan, ülkemizdeki 

60’ı aşkın Üniversite öncülüğünde hayata geçen kuluçkalar oldukça 

kıymetlidir. Zira, özel teşebbüslerin kurdukları kuluçkalar bünyelerine 

aldıkları girişimcilere finansman sağlarken Üniversite bünyelerindeki 

kuluçkalardaki girişimcilerin doğrudan bir finansörü bulunmamakta, finansal 

yetersizlikler nedeniyle başarısızlık ihtimali vardır. Dolayısıyla, katılım 

bankaları bu kuluçkalara girmek suretiyle binlerce girişimciye ulaşarak, bu 

potansiyeli değerlendirmesi bir yanıyla sosyal bir sorumluluktur. Bu 

sorumluluğa karşılık veren hem katılım bankaları ve hem de girişimciler ile 

ülke çok şey kazanacaktır. Dahası, kendilerine referans olan ana kaynaklara 

dönem katılım bankaları girişimcilerin borçlanmaksızın ekonomik faaliyete 

dahil olmasına aracılık yapmış olacaklardır. Bir başka yarar ise, fazlaca ticari 

kaygı ve hırsı olmayan girişimcilerle yapılacak bu ortaklık ile ülkemizde kar 

zarar ortaklığı modellerin uygulamasında önemli bir engel olan ‘güvensizlik’ 

aşılmış olacaktır.   

Girişim sermayesi ekosisteminin dünyadaki en güzel örneklerden biri 

Silikon Vadisi’dir. Silikon Vadisi, ABD’de startup olma özelliği taşıyan 
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işletmelerin ortaya çıktığı ve kümelendiği yerlerin başında gelmektedir. Bir 

anlamda, inovasyon kümesidir.   

 

Vadi’nin kuruluşu HP’nin kuruluşu olan 1937 yılına kadar dayanmaktadır. 

Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanının HP’nin kurucularını 

teşviki ile başlayan süreçte Üniversitenin tüm öğrenci ve mezunlarının Vadi’de 

kendi firmalarını kurmaları sürekli teşvik edilmiştir. Üniversiteye ait arazide 

gelişen Vadi, yüksek teknolojik alandaki ürünler ve Ar- Ge merkezleri ile öne 

çıkarken, son yıllarda küresel ölçekte faaliyet gösteren birçok şirkete ev 

sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda kökleri 1970’li yıllara dayanan Apple 

Inc., Microsoft, Xerox ve Oracle gibi sektöründe öncü ve ileri teknoloji üreten 

şirketler ile, 2000’li yıllarda ortaya çıkan yeni nesil Facebook, Google, 

Youtube, Yahoo, Hotmail, Twitter, Instagram vs. gibi internet ve sosyal medya 

uygulamaları, Amazon.com, Inc., eBay Inc. vs. e- ticaret siteleri, Gilead 

Sciences ve Intuitive Surgical vs. gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren çok 

fazla işletmeyi örnek göstermek mümkündür. Silikon Vadisi’ni inovasyon 

kümesi ve cazibe haline dönüştüren girişimci ekosistemidir. Bu ise sadece 

Stanford Üniversitesi’nden oluşmayıp yanı sıra; 18 farklı alanda araştırma 

merkezi/laboratuvarı, içlerinde farklı ülkelerinde bulunduğu onlarca kuluçka 

merkezi, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen kamu kurumları, finansman 

kuruluşları, TTO gibi arayüzlerden oluşmaktadır (Aydın, 2016: 2-3).  
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8. Sonuç 

Kar ve zarar esaslı bankacılık, her kesimden insanın adeta peşini bir gölge 

gibi izleyen ‘borçlu yaşamı’ büyük oranda önleme kapasitesine sahip olmasına 

rağmen değişik nedenlerle konvansiyonel uygulamalara yönelmiştir. Dahası, 

kuruluştan bugüne kuruluş felsefelerine aykırı olan bu tabloyu ortadan 

kaldıracak uygulamalar yerine, 1990’lara nazaran 2000’li yıllarda daha çok 

tartışmalı işlemler gündeme gelmiştir.  

Mevzuat başta olmak üzere bazı sorumluluk ve yükümlülüklerin hakim 

iktisadi ve bankacılık uygulamaları ile birliktelik içinde bulunması, katılım 

bankalarını adeta konvansiyonel bankacılığın gölgesinde bırakmıştır. 

Tanınması ve bilinirliği önünde bir engel gibi duran bu algılanış, katılım 

bankalarının sektördeki payının %5’in üzerine çıkmasına engel 

oluşturmaktadır. Kar ve zarara dayalı işlemlere dönmeleri halinde bu algı 

kolaylıkla düzelebilecektir. Diğer bir ifadeyle, kendi ilke ve prensiplerine 

dönen ve girişimcileri teşvik eden alternatif yöntemlere yoğunlaşan katılım 

bankalarının toplumsal kabulleri beraberinde sektör paylarının artacağı 

muhakkaktır.  

Zira, ticari muamelelere yön veren nitelikteki hükümlere uygun 

davranıldığında ticaret, bir yandan ibadete dönüşürken, öte yandan kutsal 

metinlerde belirtildiği gibi rızkın onda dokuzuna sahip olunacağı müjdesi 

vardır.  

Burada önerilen kar zarar ortaklığı modeli ile katılım bankalarını 

teknopark ve TTO bünyelerindeki ileri teknolojik alanda çalışmalar yapmak 

amacındaki binlerce genç araştırmacı içinden seçilen girişimcilerin 

hayallerinin ürüne dönüşeceği vakte kadarki herhangi bir dönemde finansör 

(ortak) olarak katılmayı kapsamaktadır. Son süreçte ise, tabiatı gereği yüksek 

kazanç potansiyeli bulunan yatırımı ister büyük kazançlarla elden çıkarabilir, 

yani satabilir, isterse ortaklığa devam ederek büyütmeyi ve kazanmaya devam 

edebilir. Esasen, bir Hadis-i Şerif’te bildirildiği gibi, birbirlerine hainlik 

etmedikçe iki Müslüman arasındaki ortaklığın üçüncü ortağı Allah (C.C.) 

olacağından bu ticari organizasyon ortaklarına, sadece yaşadığımız dünya için 

değil öte dünya içinde en büyük kazancı sağlayabilecektir.    
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Distinctive Worldviews of Chaucer’s Characters in Terms of 

Love and Death; Memento Mori1 

 
Yakup YAŞAR* 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  

İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, 

 yakupyasar@kmu.edu.tr 

 

 
Abstract 

The story of Troilus and Criseyde was first written in Illiad by Homer. 

Chaucer contributed it to the British Literature in 14th century. In Chaucer’s 

romance the names are allegorical. It is set in ancient Troy and is the story of 

Troilus, a young prince who falls in love with Criseyde, a beautiful young 

widow. Criseyde is reluctant to involve herself in a love affair because she 

fears for her reputation. However eventually she accepts Troilus’ love. Their 

love reaches at the top and their happiness is beyond the description. Before 

that moment Troilus was seen wandering around all the day eating nothing and 

staying sleepless at all as a part of the courtly love tradition, before revealing 

his love. One day, Criseyde’s father Calkas goes to the enemy side as a spy. 

Then Criseyde has to go there and she promises Troilus that she will return as 

soon as possible. However she breaks her promise and falls in love with 

Diomedes. Experiencing both love and getting betrayed Troilus’ letter and 

songs and as an unfaithful woman Criseyde’s song and letter have quite great 

importance in pointing out their emotions, thoughts and psychological 

condition. Love Visions consists of four distinctive stories/poems -The Book of 

the Duchess, The House of Fame, The Parliament of Birds, The Legends of 

Good Women- based on love, which is related to courtly love tradition in 

particular. There is a dreamer who has a difficulty in getting off to sleep and 

prays god to help him. When he manages to sleep he finds himself in dreams 

in which he meets different versions of love affairs. The literary devices such 

as allegories, symbols and metaphors are used in these stories/poems to lay 

stress on the women’s role and the value of love in courtly love tradition, which 

is common in the patriarchal society. Finally the love affairs in the mediaeval 

period is examined within the scope of both of Chaucer’s works. This study 

aims to bring women’s condition in the patriarchal society up for discussion.       

 

Keywords: Chaucer, Patriarchal Society, Courtly Love, Allegory, 

Metaphor. 

 
 
 

                                                     
1 Remember your mortality (Latin phrase) 
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Chaucer'in Karakterlerinin Aşk ve Ölüm Açısından Farklı 

Dünya Görüşleri; Memento Mori 

 
Özet 

Troilus ve Criseyde’nin öyküsü ilk olarak Homer tarafından Illiad (Ilyada) 

adlı eserde kaleme alınmıştır. Chaucer bahsi geçen eseri İngiliz Edebiyatına 

14. Yüzyılda kazandırmıştır. Chaucer’ın bu romansında isimlerin hepsi 

alegoriktir. Olay antik Truva’da geçer ve Criseyde isimli genç dul kadına âşık 

olan Troilus adlı genç bir prensin öyküsü anlatılmaktadır. Criseyde itibarının 

zedelenmesinden korktuğu için bir aşka yelken açma konusundan biraz 

tereddütlüdür. Fakat nihayetinde Troilus’un aşkına karşılık verir. Aşkları 

zirveye ulaşır ve tarifin ötesinde mutluluk yaşarlar. Troilus, Criseyde’ye aşkını 

ilan etmeden önce Saray aşkı geleneğinde sık görülür biçimde gün boyu hiçbir 

şey yemeden içmeden volta atarken görülür. Bir gün, Criseyde’nin babası 

Calkas bir casus olarak düşman saflarına katılır. Criseyde de onunla gitmek 

zorunda kalır. Troilus’a mümkün olduğunca erken dönme sözü verir. Lakin 

sözünü tutmaz ve Diomedes’e âşık olur. Aşkı ve aldatılmayı bir arada tadan 

Troilus’un mektup ve şiirleri ile sadakatsiz bir kadın olan Criseyde’nin şiir ve 

mektubu her ikisinin duygularını, düşüncelerini ve psikolojik durumlarını 

yansıtan önemli göstergelerdir. Love Visions(Aşk Düşleri), özellikle saray aşkı 

geleneği ile ilintili, aşk temalı dört farklı öykü/şiirden - The Book of the 

Duchess(Düşesin Kitabı), The House of Fame (Diyar-ı Nam), The Parliament 

of Birds(Kuşlar Parlamentosu), The Legends of Good Women (İyi Kadın 

Efsaneleri)- oluşmaktadır. Anlatıda uykuya dalma sorunu yaşayan ve bunun 

için Tanrıdan yardım dilenen hayalperest biri yer almaktadır. Uyumayı 

başardığında kendisini aşk ilişkilerinin farklı versiyonları ile karşılaştığı 

düşlerde bulur. Bu öyküler/şiirlerde ataerkil toplumda yaygın olan saray aşk 

geleneğinde kadınların rolü ve aşkın önemini vurgulamak amacı ile alegori, 

sembol ve metafor gibi edebi aygıtlar kullanılmaktadır. Sonuç olarak, 

ortaçağda aşk ilişkileri Chaucer’ın bahsi geçen iki eseri çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Bu çalışma ataerkil toplumda kadının konumunu tartışmaya 

açmayı amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Chaucer, Ataerkil Toplum, Saray Aşkı, Alegori, 

Metafor  

 
Introduction  

Chaucer’s poems Troilus and Criseyde and Love Visions consist of the 

theme love and the religious virtue within the concept of life before and after 

death. Chaucer focuses on both of the points so explicitly that he makes us 

examine love within the secular and holy principles. He uses very ironic, satiric 

critical style in his poems so as to demonstrate what the real ‘love’ and the 

thing that human beings call ‘love’ is indeed.  

To begin with, Chaucer’s Troilus and Criseyde is a romance constructed 

on the theme of courtly love tradition which was common in medieval time. It 

was the male dominated society in which women had no right to support 
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themselves and did not have freewill. Men would marry women whom they 

thought were coy, easygoing and rich. The marriages were not based on 

romantic love; therefore the married women could flirt with another man 

during their marriage. Due to the fact that men see women as commodities, 

they were not loyal to men during their marriage. Nevertheless, women had 

two roles in the society one as a wife and the other as a symbol of an honor 

because of whom even wars could occur. What is more in Troilus and Criseyde 

we are presented such a clear example of the points mentioned above. The 

characters in the romance are so significant that by analyzing their roles we 

can find out their important characteristics as well.  

Furthermore Criseyde as one of the main characters in the romance is not 

only disliked because of her disloyalty to Troilus but also respected due to her 

rightness in doing so. At the beginning of the play as a widow she is described 

by Chaucer quite obviously; 

 

Criseyde this lady’s name; and, as for me, 

If I may judge of her, in al that place  

There was not one so beautiful as she, 

So like an angel in her native grace;  

She seemed a thing immortal, out of space, 

As if a heavenly, perfected creature  

Had been sent down to earth, in scorn of nature. (Book I; 6; 15).     

 

She is both a gift and a punishment to the nature. She is both the reason and 

the result of the events. She is like Helen because of whom there occurred a 

war between Trojans and the Greeks. That war has been going on for years and 

it is still unfinished. She is now the one who has taken Helen’s place, as she is 

captured by the Greeks due to her father Calchas who has been on the side of 

the Greeks as a spy or since he is afraid of getting murdered while she is on the 

side of Trojans.  

Moreover, before getting captured Criseyde has met Troilus, who has fallen 

in love with her at first sight. She ignores his love at first but later on with the 

help of her uncle Pandarus she begins to love him. She seems she loves as 

much as Troilus loves her, yet after she is taken in pawn she forgets about their 

love affair and begins to flirt with Diomede. She has promised Troilus to come 

back to him in ten days but she has still not returned for eight weeks. She 

disappoints not only Troilus but also the readers and it causes her to lose her 

respectability. She has turned from a glorious lady to a coquette. During her 

love affair with Troilus she is a representative of a romantic love, but after she 

betrays Troilus with Diomede she becomes a member of a courtly love 

tradition. Indeed in a male dominated society it is too difficult for a woman to 

keep herself loyal to the romantic love, as they are seen by the men as creatures 

who can only marry men to serve them or become a coquette to woe them. 

Criseyde is the representative of those women who are the victims of the 

patriarchal world.  

Likewise, by taking the condition of the medieval society into account, we 

empathy and understand her very well. If she were in another community the 
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conventions of which is not based on the male domination but the equitable 

management then she would behave as a lady living according to her freewill 

and would maybe save her romantic love with Troilus forever. In fact “her 

desertion of Troilus is justified and that the comments on her conduct and 

appraisals of her character are generally unintelligent or unfair.” (Graydon, 

145). Although she represents infidelity in the poem her infidelity is caused by 

male dominated world; therefore this paradoxical situation demonstrates that 

Chaucer punishes patriarchal society with a woman. For a woman is seen as 

an honor of a man in that community, when Criseyde betrays Troilus he loses 

his honor. In Medieval time honor was one of the significant and essential 

virtues of men who would even sacrifice their life for it. Because of that there 

occurred wars between nations just due to women who were not seen even as 

human beings in male dominated world. It is not Helen or Criseyde themselves 

crucial for men to fight for them but the issue of honor that causes them to 

battle. It is really interesting for a woman to be at the level of glory and 

coquette at the same time. Criseyde plays her both roles very well. She loves 

Troilus and betrays him with Diomede and gives the ring -which is the reason 

of Troilus’ death- presented her by Troilus to Diomede.  

Criseyde is the one causing Troilus to become a martyr. According to the 

religious values of medieval period martyrdom is glorified. Only the knights 

deserving it can gain the title. Even though Troilus is depicted at the very 

beginning of the romance as a knight scorning the ones falling in love and 

having love affairs Cupid the god of love throws an arrow to him and he 

suddenly changes very oppositely and becomes a man interested in love rather 

than wars. Then he meets Criseyde and becomes a passionate lover and leaves 

behind his knighthood. However romantic Troilus, at the end, regains his 

identity as a chevalier and dies in the war while fighting.  

What is more, Troilus and Criseyde’s songs and letters designate their 

characteristics and personalities too. Troilus seems to be a romantic and 

passionate lover who is indifferent to the politic matters and just interested in 

love. His behavior is not suitable for the male dominated society one of the 

members of which is him. Chaucer portrays him in both ironic and pathetic 

way. Trojans and Greeks have been in war for years and he as a Trojan should 

deal with that problem rather than struggle for a romantic love. Indeed Chaucer 

shows the war between Trojans and Greek ironically as well, as no war can go 

on for years. He criticizes the politic issues of the medieval epoch by portraying 

Troilus ironically romantic. 

In fact in Homer’s Iliad, in which he tells the story of the Trojan War, 

Troilus is mentioned in the epic poem as a young Trojan prince and one of the 

sons of King Priam. He is said to have been murdered by Achilles. That is to 

say he does not have a great significant role in the legend. Nevertheless 

Chaucer takes this minor character as a protagonist into his poem. The reason 

of this is because he lays stress on that it is not possible for all men to adhere 

to the rules of the patriarchal society. Therefore Troilus might be one of the 

men who are against or ignorant to the unjust system and wish to live their life 

according to their own values and virtues. Chaucer’s Troilus demonstrates 

although one cannot be involved in a legend due to his improper views of life, 
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he can be the hero of his own faith. Furthermore, Troilus’ choice to be the main 

character of his own story prevents him from being a classic tragic hero who 

has tragic flaw(s) causing him to make a tragic mistake taking him to the tragic 

end. He is not like King Oedipus in Sophocles’ Oedipus the King; Orestes in 

Aeschylus’ Oresteia; or Medea in Euripides’ Medea who struggle against their 

faith but lose the battle due to their own mistakes. Troilus is definitely the 

pathetic victim rather than a tragic hero, since he does not endeavor to beat 

God or go away from his predetermined fortune. On the contrary he addresses 

to God and expresses his miserable condition; 

 

And after that ‘O god of love’, said he 

In piteous tones, ‘dear lord, my spirit is 

For ever yours, as yours it ought to be; 

I thank you, lord that I am brought to this. 

If she be woman or goddess out of bliss 

That you have made me serve, I know not, I; 

But as her man I mean to live and die. ( Book I; 18; 61) 

 

This speech can merely be uttered by a romantic lover who longs for his 

beloved rather than a brave knight ready to sacrifice himself and even his 

beloved for the sake of his nation. 

Troilus lives as a lover but dies as a virtuous pagan knight. When he sees 

the token he has presented to Criseyde on Diomede, he feels his honor is 

violated and fights with Diomede and gets murdered. Later on he is sent to 

heaven as a martyr by God in spite of his pagan belief. There sees the actual 

reality and reaches the holy love. He looks down on the people on the earth 

who he thinks are in negligence. Chaucer here focuses on the religion common 

in the middle age and implies glory can only be gained when one achieves to 

be a martyr. However, Chaucer’s taking the man who is indifferent to 

knighthood to that honorable esteem is also fairly ironic.  

Furthermore, Pandarus and Diomede are other important characters in the 

poem. Pandarus is the go-between who plays significant role in matching up 

between Troilus and Criseyde. It is quite obvious that Criseyde is directed by 

a man again. She does not have her own idea as no man in the patriarchal 

society expects her to do that. Furthermore Diomedes is the other man who 

influences Criseyde to accept his proposal and become his beloved. She gives 

up her love affair with Troilus very easily. When she is away from Troilus do 

eight weeks she suffers and laments as much as Troilus and asks “What is 

Criseyde without her Troilus?” (IV; 206; 110).  Later on the answer is found 

out ‘It is Criseyde with her Diomedes’. It is the criticism of male dominated 

society that although Criseyde loves Troilus passionately she is forced to leave 

him and be Diomedes’ lady. She has been disturbed too much since she was 

exchanged with Antenor and so she cannot forgive Troilus as a Trojan. Indeed 

we empathy and understand her even though she seem unfaithful.     

What is more, in the war the Greeks capture Prince Antenor; and Calchas 

feels Trojans will lose the battle, so he goes to the Greeks’ side. There he says 

he has decided to serve them as he is informed by Gods that “Tory shall turn 
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to ash” (IV; 183; 17). After they accept him he requests them to rescue his 

daughter Criseyde from Trojans. Later on they propose Trojans to exchange 

Antenor with her. Trojans agree on a decision to do what the Greeks want. 

However this meaningless situation is protested by Hector as he says "sirs, she 

is not a prisoner of war, / Who ordered this? What do they take us for? / For 

my part I would wish it were made clear / It’s not our practice to sell women 

here.” (IV; 185; 26); yet they get angry with him and ask “what evil spirits 

inspire / You thus to shield this woman, and lose / Prince Antenor?” (IV; 185; 

27). In fact, Hector is definitely right as the exchange is only done when two 

sides have men of one another as prisoners. Criseyde is already a Trojan and 

she is exchanged with the other Trojan Antenor. Chaucer satirizes both nations 

by doing that. Antenor is presented as a knight who is put at the lower esteem 

by getting exchanged with a woman. Calchas is the representative of treason 

whereas Hector is depicted as a brave soldier standing for an actual chivalry. 

Troilus is portrayed as a passive and weak man who cannot save his beloved 

for whom he has said he is ready to die. In fact “Chaucer's "characters" remain 

unique in form,-as extensive but very compact summaries of descriptive detail 

and of traits of character, in which the use of what is concrete and realistic is 

striking” (Patch, 3).  Nevertheless it is quite obvious that Criseyde is punished 

although she has not committed any guilt. It is the rule of the male dominated 

society which punishes women even when men make mistakes.  

Furthermore, The Book of Duchess is based on the journey to understand 

love and acknowledge the actuality of death. In the poem there is the Dreamer 

who has got a malady and requests God to help him sleep. As he cannot fall 

asleep he begins to read a book of old romance in which the story of King Ceyx 

and his wife Queen Alcyone is told. In their story the Dreamer witnesses such 

a great romantic and passionate love of a woman who longs for her husband 

who is said to have died. She mourns and laments after her husband and “with 

grief she almost lost her mind”(p.24;103) She cannot bear his death and prays 

Juno to help her see her husband otherwise she will not eat anything until she 

gets informed about him. She requests the Goddess to show her in her dream 

whether her husband is alive or dead. Then she faints and in her dream Ceyx 

comes to her and consoles her by explaining he has passed away from the 

apparent world to the eternal one:  

  

“My own sweet wife, 

Awake! Forsake your grieving life! 

For since I am but dead, in brief, 

There lies no profit in your grief,  

For you shall never see me more 

Alive. So, sweetest heart, therefore  

Burn my body lovingly 

Whenever you find it by the sea. 

Adieu, my sweet, my earthly bliss! 

Pray God may heal your grief at this! 

Our joy on earth is all too short (27; 201-211)  
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Alcyone’s dream has two significant points one of which is the eternal life 

after death and the other is the consolation of the one whose relatives are dead. 

Even though Chaucer does not focus on the theme according to the dogmatic 

values and virtues of Christianity he lays stress on the fact that death is 

unavoidable and it is the fortune of all the living creatures to experience it; 

therefore it has no meaning in lamenting too much after the dead.  

Furthermore the in the dream that the Dreamer himself sees there is a 

Knight in Black who is longing for his dead beloved the White Lady. What is 

more, the Black Knight and the White Lady are asserted to be allegoric; the 

former for John of Gaunt and the latter for Blanche, The Duchess of Lancaster. 

Chaucer has written that poem for the Consolation of them. Additionally, we 

are presented the journey of the Dreamer and the Black Knight from their inner 

world to the actual reality. The Dreamer himself has rather a different world 

view than the Black Knight. When he meets the knight who is in grief because 

of his beloved’s death, he does not understand the seriousness in his 

lamentation clearly as he as a medieval man is not used to such a pathetic 

situation. The reason of this is because his society is based on male dominance 

in which women are not seen as the one who is longed and lamented after her 

death. Then the Black Knight begins to tell his story in which expresses his 

beloved’s beauty and her uniqueness among other women. The Dreamer thinks 

all the sentences the knight utters are full of hyperbole, but the knight does not 

agree with him and expresses even if he were like the mythological and 

legendary heroes such as Hercules, Alexander, Hector or Achilles still he 

would love the White Lady as much as he does now. It “shows that the 

Dreamer’s world-view itself is wanting. He simply cannot engage life with 

intensity.” (Johnson, 54). Moreover the Dreamer begins to understand the 

greatness in his emotion and love. He reaches at the point which has changed 

his worldview.      

On the other hand the Black Knight is not like the knights of the medieval 

society. He is quite romantic and emotional on the contrary. However 

throughout his journey with the Dreamer we witness the change in his world 

view in which he is not aware of the fact that death is as real as his love. “Here 

Chaucer initiates the mutual interplay of antagonism and sympathy between 

the Dreamer and the Knight.” (Johnson, 55). Besides he also realizes that dying 

is not vanishing but passing to eternal life, so he still has an opportunity to meet 

his beloved after death. The wheel of fortune which is taken from Boethius’s 

The Consolation of Philosophy by Chaucer has importance in the poem as well. 

The Black Knight declares Fortune beats him while they are playing chess and 

steals his Lady White. “However, Fortune herself is not represented 

specifically as a judge, but rather as proprietress of her wheel, or occasionally 

as a queen. Her power, moreover, is to assign material goods and social 

position, not to determine anyone's place in history; her realm is strictly the 

mundane, the temporal, and the temporary.” (Delany, 255). The chess game as 

a symbol designates that the Black Knight has deficiencies in his religious 

belief. He does not want to admit that Fortune always wins the game. The game 

metaphor represents the faith which is determined and designed by the 

Almighty and so the winner is and always will be the Creator but the Creature.  
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Furthermore, The House of Fame begins with an invocation scene in which 

the narrator talks about dreams and their implications. He prays the God of 

sleep to show him the dreams including good meanings. Then the narrator falls 

asleep and he finds himself in a temple made of glass which is dedicated to 

Venus. There he comes across a tablet on which the story of Aeneas and Dido 

is told. He lays stress on the point that Aeneas does wrong by promising Dido 

the things he will not do and Dido makes a mistake by believing and loving a 

man she does not know well. Aeneas has love affair with Dido while he is 

staying in Carthage and he leaves there to go to Italy. Dido begins to wait for 

him but she hears that he has betrayed her in Italy. She cannot bear this and 

commits suicide by stabbing herself. Moreover Chaucer emphasizes this 

upsetting incident has been common throughout the history: 

 

Think how treacherous and remiss 

Achilles was to Briseis, 

And Paris was to Oenone, 

And Jason to Hypsipyle, 

And Jason again to Medea; 

And Hercules to Deianira,  

For he left her for Iole, 

Which brought about his death you see. ( p. 74-5; 397-404).  

 

Chaucer focuses on two distinctive world views one is Dido’s as a woman 

who dedicates herself to her beloved so much that she even decides to kill 

herself after getting betrayed and the other is Aeneas’s as a man who does not 

give importance to his beloved; manages to tell lies to her and easily betrays 

her without thinking her honor. Indeed this is a typical characteristic of the 

male dominated society in which men see women merely as a creatures 

responsible for entertaining them but as human beings who have rights as much 

as men as well.   

What is more the narrator sees a golden eagle which is asserted to 

symbolize the highest level of aristocracy. On the other hand in the poem it 

represents God and it takes the narrator from the lower stage to the high. One 

of the fundamental features of The House of Fame is the journey from this 

world to the eternal one which also represents the change in the narrator’s 

worldview. During their journey the eagle tells important things about the 

place to which it aims to take the narrator. For instance it says “The every 

single spoken word / Comes to Fame’s House and is heard / As I have said.” 

(p. 87; 881-3). That means nothing remains unknown; on the contrary 

everything is recorded by God so as to be replayed while the Almighty is 

questioning all the human beings about their deeds before death, as “Fame’s 

house includes all that is said or done in the world, so Scripture contains the 

entire Christian past and future.” (Delany, 259).  Likewise, the eagle also 

stands for an angel taking the soul of any human being whose time has come 

to the end to the eternal world and the narrator metaphorically sees himself 

dead in his dream and is taken to the Goddess Fame’s house:  
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Then I was seized with doubt and fear 

And said, ‘I know that I am here,  

But whether I am flesh or ghost 

I know not: God, thou surely know’st!’ 

For never yet was sent to me 

Perception of such clarity. (p. 90; 979-84).  

 

After the eagle introduces the place to him and explains how the holy 

system is organized it leaves him there alone. 

The narrator begins to walk around in order to discover what is included in 

the house. While wandering he recognizes names of the people he has already 

been familiar with and learns which one whom has infamous fame or famous 

fame. The mythological and historic references to the well-known people 

demonstrate the ones having done good deeds are rewarded and the others 

committing sins are signed as bad which is “called Evil Fame in every town.” 

(p.106; 1580). There are also some people who think they deserve to have good 

fame, yet the Goddess thinks just the opposite for them:  

 

A second mighty company 

Of folk who pleaded loud and high: 

‘Lady, grant us now good fame, 

And let our deeds have that great name 

Now in honour of chivalry; 

And may God bless thy soul so free! 

For since we have deserved our fame, 

It’s right we should receive the same.’  

She answered, ‘As I live, you’ll fail! 

Your virtues deeds shall not avail 

Just now to win renown from me 

But you know what? I here decree 

That you shall have an evil fame, (p. 107; 1607-19). 

 

That is to say Chaucer here not only criticizes the chivalry of the middle 

age -in which knighthood is glorified by the patriarchal community and it is 

claimed that one who dies as a knight in a battle definitely deserves to be 

awarded with heaven- but also lays stress on the fact that it is only God having 

the authority to decide which deed is good or evil. 

What is more the narrator meets another company whose number is very 

few. They are so loyal to Goddess that they say: 

 

Lady bright, 

In truth we strove with all our might, 

Bu we have no regard for fame, 

So please efface our deeds and name 

For love of God, for truly we 

Did everything in charity 

And not for gain of any kind. ( p.109; 1693-9). 
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Their worldview is quite similar to Islamic mysticism in which the sheikhs 

believe in order to reach nirvana one has to leave all the internal and external 

targets behind. Normally, people who believe in God try to do the deeds that 

will help them gain heaven after death, but according to sheikhs even heaven 

is an obstacle between God and them. In the poem Chaucer emphasizes this 

kind of human beings whose population is very low but who are loved by God 

the most, as Fame replies the company “all you have in mind/Is granted” 

(p.109;1700-1).  

Furthermore, there are other companies such as the ones who request good 

fame despite their “harm and wickedness” (p.112; 1813), but the Goddess does 

not accept their unfair wish and the ones confessing they have done bad deeds 

in their life and so they deserve to gain a great fame according to their 

principle: “we evil men, for wickedness, / As good men have for 

righteousness.” (113; 1853-4). This company is much more honest than the 

former one, since they admit their deeds are not good. The former group still 

tries to cheat God as they think they have done during their life. These two 

worldviews designate there are two choices for human beings; one is to try to 

do good deeds and the other is to be honorable enough to admit the wrongness 

of bad deeds he/she does that maybe will help his/her getting forgiven.  

During his journey throughout the House of Fame the narrator reaches 

‘spiritual enlightenment’ and learns lots of crucial information about life after 

death. He can make comparison between the permanent world and the eternal 

one. The poem finishes unfinished which means it can only come to the actual 

end when he really dies.  

Furthermore in The Parliament of Birds the narrator tells Scipio’s Dream 

by Tullius Cicero in which he explains the main character of the story called 

Scipio sees his grandsire the old Africanus in his dream: 

 

Then Scipio asked him if the earthly dead  

Have life and dwelling in another place. 

‘For certain, yes,’ old Africans said, 

Affirming that our worldly lifetime’s space 

Is but a kind of death, whatever grace 

We show, that righteous souls at death go free 

To heaven. (p.129; 50-6).  

 

Their dialogue obviously demonstrates Cicero’s philosophy of the life 

before and after death.  

The narrator is influenced by this book fairly deeply and soon after getting 

asleep he sees a dream in which he is taken by the old Africanus to the garden 

where he comes across the personified and allegoric characters such as 

Pleasure, Fair Array, Courtesy, Joy, Deception, Delight, Gentle Breeding, 

Beauty, Youth, Foolhardiness, Flattery, Desire, Message-sending, and Bribery 

which stand for the features of love on Saint Valentine’s Day which is very 

special for lovers. Chaucer focuses on the ‘love’ theme in this poem as well. 

By using birds as personification of human beings he shows there are different 
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kinds of people and each has their peculiar view of love: Some claim the female 

should obey the male, while some assert the male should be loyal to the female. 

“To read the poem in this way is to take it as an example of what Delany has 

termed Chaucer’s ‘pluralistic impulse’, the equipoise of multiple perspectives 

with judgment suspended.” (Near, 18).   Additionally, the narrator who has not 

been experienced at real love is given a chance in that garden to learn the love 

itself.  

 What is more, the other important point in the poem is the birds trying to 

have common mind about their issue in the debate. However they have 

difficulty in agreeing with one another. That is because “If, however, coming 

upon that something displaces the will to understand or the struggle for 

understanding, the process ceases, and the will is contained within a 

necessarily limited conclusion.”2 For example the Goddess Nature announces 

the birds to choose their mates and they all express their own feelings and 

thoughts and they promise lots of things as usual, yet the debate cannot be 

resolved. Then the falcon says I cannot see debate will make things right, / And 

so it seems it must be done by fight” (p.144; 538-9). Its reaction is so important 

that we see how the powerful one tries to gain its right within a wrong way.  

 Chaucer in his politic life endeavors to support democracy in his country. 

In the poem he presents his ideology and thoughts about the system. He 

criticizes the discrimination between the rich and the poor; the powerful and 

the powerless. For instance the Goddess Nature gives a right to a female eagle 

to choose which one of the three eagles she wants to marry. In Chaucer’s time 

women were not given such rights they only had to accept to marry the men 

who had chosen them: “A female must agree the proposition / Of him who 

wants to be her husband dear.” (p.140; 409-10). Chaucer explicitly supports 

women rights as well as the other democratic and social rights he advocates.  

 In addition to the poems mentioned previously The Legend of Good 

Women consists of the pathetic stories of mythological and historical women. 

The first story is The Legend of Cleopatra, Queen of Egypt, in which Cleopatra 

and Antony’s love is told. When Cleopatra sees Antony’s corpse she laments 

too much and she cannot bear his death and poisons herself with snakes and 

dies. The second story The Legend of Babylonian Thisbe, is the passionate love 

story of Pyramus and Thisbe. They are the children of the fathers who do not 

get along with each other; therefore they will not let them marry when they 

hear their love affair. They have to go on their forbidden love in secret but their 

fathers learn it at last and they have to run away. Then they flee together into 

a forest where they are not safe due to the wild animals. While Pyramus is 

away a lioness approaches to Thisbe and she gets frightened and goes into a 

cave to protect herself but she forgets her wimple near the well. Lioness tears 

it with its paw and then Pyramus comes there. He see Thisbe’s wimple torn 

and he thinks she has been assaulted by the lioness and he cannot bear this and 

commits suicide by thrusting his sword into his heart. After that Thisbe comes 

                                                     
2 Quoted in Michael R. Near’s article. Taken from Sheila Delany, 

Chaucer’s House of Fame: The Poetics of Sceptical Fideism (Chicago, 1972), 

11. 
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there as she thinks “If it should chance that my Pyramus / Came here to seek 

me, and then did not find, / He’d think me faithless to him, even unkind.” 

(p.182; 855-7). However she is too late as her beloved is about to die very soon. 

When he dies she cannot bear his death and she commits suicide by thrusting 

the sword into her heart as well and dies. It is the most admirable love of all 

the stories Chaucer tells in this poem as they both die for one another: 

 

Men true in love I find but few or none 

In all my books, except this Pyramus. 

And that is why I’ve spoken of him thus. 

For it is gratifying to us men to find 

A man whose love is faithful, true and kind. 

But here you see, great lover though he be, 

A woman can dare and do as well as he. (p. 184; 917-23)   

 

Their love is an example of a romantic love rather than a courtly love. 

Chaucer implies love and self-devotion should be nearly equal in a love affair 

then the love will be an ideal one. On the other hand in this legend he mocks 

the lovers a little bit as they die due to the misunderstanding. 

The Legend of Dido, Queen of Carthage, is another story of a woman who 

is the victim of an unfaithful man. The man in this story is Aeneas, who tells 

lots of lies to Dido when he meets her in Carthage. He manages to convince 

her to believe him and they begin to have love affair. “When a fantasy that 

nourished hope is given the lie, men often turn, not to the truth, but to a 

negative version of the fantasy which will explain their disappointment without 

impugning their clarity of vision” (Murtaugh, 478).  One day Aeneas flees with 

the properties he has stolen from Dido’s castle. He betrays Dido and marries 

Lavinia. Dido cannot go on her lamentation and commits suicide with the 

sword Aeneas has left behind. Chaucer criticizes such women:  

 

O luckless women full of innocence, 

Pity and truth and sweet benevolence, 

What makes you trust men’s declarations so? 

Why waste your pity on their seeming woe  

When such examples are before your eyes 

Of men forsworn, of lovers telling lies? 

Where saw you one who never was unkind, 

Nor left his love, nor harmed her, nor maligned 

Nor plundered her, nor bragged about his deed? (p. 193; 1254-62) 

 

This legend is an obvious example for the loves in patriarchal society in 

which men are free to tell lies, to deceive women and to find another one very 

easily and women are the victims of male dominated world.  

The Legend of Hypsipyle and Medea is another pathetic story in which 

both women are abused by Jason who is sent by his uncle Pelias to Colchis to 

win the Golden Fleece. While he and Hercules are sailing there their ship is 

distorted by the wind to a different place called Lemnon Island. In that island 
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he meets Queen Hypsipyle and pretends to be a faithful lover to her and they 

marry. They have two children after their marriage. However later on Jason 

gets all “of her belongings for his own possession” (p.201; 1561) and sails 

away. He never sees her again. She cannot endure his betrayal and dies ‘in 

wretchedness’. When he arrives Colchis he meets Medea. He goes on making 

false promises to a woman again. He says to her that he has come there to get 

the Golden Fleece and she says she can only help him if he accepts her as his 

wife. They compromise and fulfill the task. They flee together to Thessaly. 

After they have two children Jason leaves her as well and marries the third 

woman the daughter of King Creon.. The women in this legend are deceived 

by a man although they treat him faithfully and their love is true. We are 

presented a story in which a man uses two women for his egoist wills and then 

leaves them when he thinks he does not need them in his the other deeds, 

whereas the women still go on their love passionately. Chaucer criticizes both 

man and women in this legend and implies the man does wrong to the women 

and makes dishonorable mistakes by abusing them and the women are too 

naïve to be convinced to love such a wicked man.     

What is more in the fifth legend the story of Roman Lucrece is told.  It is 

the most pathetic and horrible one. Lucrece is the knight Collatine’s very 

beautiful and loyal wife. One day Collatine invites the King’s son Tarquin to 

his castle so that he will introduce him his wife. Then they go there and Tarquin 

gets attracted by Lucrece so much that he plans to make love with her as 

“woman dazzles man with her imperious beauty”.(Murtaugh, 478).  Later on 

he suddenly goes into her chamber and assaults her. In this legend Chaucer 

expresses Roman women give so much importance to their fair name and 

honor that she thinks losing her honor is much worse than dying. After that 

Tarquin leaves the castle and she calls all everyone to tell everything. Even 

though they think she is innocent and forgive her, she cannot bear it and 

commits suicide, yet  “as for men, observe what tyranny / They always 

practice; test them as we must, / The truest of them is too weak to trust.” (p.210; 

1883-5).  Chaucer also ironically criticizes Lucrece’s husband Collatin as he 

does the thing no man who has even a little honor can do by suggesting a man 

to show him his wife.  

Moreover the sixth legend includes Ariedne and Theseus’s story in which 

as she falls in love with him at first sight she helps him when he fights with the 

monster by giving him a sword and also she helps him go out of the labyrinth. 

After getting survived Theseus takes Ariadne and her sister on his ship and 

they escape together. They arrive on an island and when Ariadne falls asleep 

Theseus and her sister run away together. She wakes up and understands she 

has been betrayed. Indeed in this legend Chaucer lays stress on the fact that 

women’s believing and loving men whom they do not know well causes them 

to have pathetic end. He not only satirizes men but also mocks women who get 

in such ridiculous situation.  

The seventh legend is also about a woman getting raped. One day Procne 

requests her husband Tereus to let her visit her sister Philomela or bring her to 

the castle so that they see each other. Tereus chooses the second item and goes 

to bring Philomela. However Tereus takes her to a secret cave and rapes her. 
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Then he cuts her tongue and shuts her in a castle and tells Procne that she has 

been dead. Later on Philomela writes a letter in which she tells everything 

Tereus has done to her. Likewise, in this legend Chaucer shows the cruel and 

animalist side of a man and points out no man deserves to be trusted even when 

the matter is about women.  

In the eighth legend we see the same shameful attitude as in Ariadne and 

Theseus’s legend. Demophon betrays Phyllis like his father Theseus has done 

to Ariadne. He promises her a lot of lies and leaves her but never returns back 

and she cannot bear this and hangs herself. At the end of the poem Chaucer 

addresses to the women: Beware, you women, of your subtle foe, / Since still 

today such bad men you may see; / And trust in love no other man but me.” 

(p.228; 2559-61). He ironically lays stress on the point that they make a big 

mistake by going on believing men whom they do no know well. 

The last legend is the funniest one in which two brothers Danaus and 

Aegyptus decide to get their two offspring Lynceus and Hypermnestra married. 

On the wedding day Hypermnestra’s father Aegyptus goes into her chamber 

and reveals her a secret that he has been informed in his dream that his nephew 

is the one who will kill him, and so he asks her to “cut his throat into two” 

(p.231; 2657). However when she and her husband are alone in their room she 

cannot attempt to kill him she says since I’m his wife / And faithful, it is better 

far for me / To die in honour and wifely chastity / Than live a traitor in undying 

shame.” (p. 232; 2699-703) and wakes him so as to help him flee. When he 

wakes up he runs away and does not take her with him. Then she is arrested 

and put in a gaol. This tragicomic legend ends like this. Again we are presented 

such a pathetic legend of a good woman. 

In all of these legends Chaucer explicitly expresses that in male dominated 

society women are obliged to experience such tragic and painful incidents as 

they are not seen as human being as the men. By presenting such different 

stories of women and men Chaucer aims to “construct an ideal of marriage 

between equals in a world freed of fantasy.”(Murtaugh, 478).  Indeed he has 

made some changes in the original versions of the legends in order to satirize, 

mock and criticize both men and women in their love affair.  

Taking everything into account, Chaucer focuses on the theme ‘love’ very 

ironically, sarcastically and critically in his works Troilus and Criseyde and 

Love Visions. He shows almost every distinctive characteristics and 

personalities of women and men who have love affair. According to his 

implications each character has his/her own worldview in which some give 

importance to their honor while some give importance to merely their own self. 

The former in order not to lose or violate their honor can even sacrifice their 

own life but the latter just think themselves and do not care what happens to 

other people since they see them as ‘the others’. Besides, he also emphasizes 

the life before and after death by presenting the atmosphere of this world and 

the eternal world and suggests keeping in mind ‘memento mori’. Indeed with 

the theme ‘love’ and the issue of ‘life’ and ‘death’ he means because of the 

fact that the calf love between men and women is full of shame, false promises 

and betrayals since they are human beings who are not perfect and have lots of 

imperfections, love is quite really true and precious when it is divine love. 
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Özet 

Bu araştırma ATBÖ yaklaşımının Biyoloji derslerinde öğrencilerin can 

sıkıntısı düzeylerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin orta 

ölçekli bir şehrinde 69 tane dokuzuncu sınıf öğrencisi ile yapılan bu araştırma 

(34 deney, 35 kontrol) 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaklaşık bir dönem 

boyunca (14 hafta) uygulanmıştır. Öğrencilerin can sıkıntısı seviyelerini 

belirlemek amacıyla Eren (2016) tarafından Türkçe’ye uygulanan can sıkıntısı 

ölçeği kullanılmıştır. Hem deney hem de kontrol gruplarında bulunan 

öğrencilerin haftalık can sıkıntısı düzeylerindeki değişimin anlamlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla deney ve kontrol gruplarında ayrı ayrı 

Friedman Testi uygulanmıştır. Öğrencilerin can sıkıntısı ölçeğinden aldıkları 

puanların genel ortalamalarını karşılaştırmak için ise Mann Whitney U testi 

yapılmıştır. Araştırma sonuçları ATBÖ uygulamalarının yapıldığı Biyoloji 

sınıflarında öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerinin kontrol grubunda yer alan 

öğrencilere oranla daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Can sıkıntısı 

öğrencinin derse yönelik motivasyon, dersi anlama ve öğrenme ile akademik 

ders başarısını olumsuz etkileme potansiyeli net bir şekilde ortaya konmuş olan 

bir değişken olduğundan dolayı, ATBÖ uygulamalarının can sıkıntısı 

üzerindeki olumlu etkisi araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: ATBÖ, Biyoloji Eğitimi, Can Sıkıntısı 

 

 

Giriş 

Ülkelerin gelişmesini sağlayabilecek en önemli unsur eğitim (De Boer, 

2000), eğitim sisteminden beklenen ise üst düzey bilişsel yetenekleri gelişmiş, 

mantıklı ve doğru düşünebilen, araştıran, sorgulayan özellikle eleştirel 

düşünme yeteneği gelişmiş (Şengül, 2006) bireyler yetiştirmektir. Özellikle 

bilim ve teknolojideki gelişmelerin çok hızlandığı günümüz bilgi çağında bu 

gelişmelerde en ön saftan yerini alabilmek için bütün ülkeler fen eğitimine ve 

bu alandaki gelişmelere önem vererek, çalışmalarını bu alana özgü gelişmeleri 

eğitim öğretime yönlendirerek beraberinde ülke gelişimi ön plana çıkaracak 

uygulamalara yönelmektedirler (Ünal, Coştu & Karataş, 2004). Fen eğitimi 

öğrencilerin teknolojiye bağlı gelişmeleri algılamaları ve yapılandırabilmeleri 

bakımından da ayrıca önemlidir (Hançer, Şensoy & Yıldırım, 2003). Özellikle 

ülkemizde son yıllarda gündemde olan ve ülkelerin fen eğitimindeki 

durumlarını ortaya koyan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 

tarafından düzenlenen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 

mailto:yucelyuksel66@gmail.com
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sınavı verileri incelendiğinde (PISA, 2015; OECD, 2017) ülkemizin 

durumunun iyi olmadığı ve son sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu 

sınavların yapıldığı tarihten itibaren ülkemiz diğer ülkelerin ortalamalarının 

altında yer almaktadır (OECD, 2017).  

Bu sınavlar incelendiğinde içeriğinin öğrencilerin okuma becerileri, fen 

okuryazarı olabilme durumları, bilimsel yöntem ve süreçleri değerlendirme 

kabiliyetleri, analitik düşünme ve problem çözme, analiz ve değerlendirme 

yapma gibi üst düzey bilişsel niteliklere odaklanıldığı görülmektedir  (MEB, 

2005). Bu sonuçlara paralel olarak ülkemizde Fen ve Teknoloji dersinin 

müfredatı değiştirilmiş (2005, 2013, 2018 yıllarında) ve müfredata “tüm 

öğrencileri fen okuryazarı bireyler yetiştirmek” amacı eklenmiştir. Özellikle 

2018 yılında yapılan değişiklikle “öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak 

öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-

sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır” ifadesi eklenerek fen 

derslerinde araştırma ve sorgulama ile birlikte eleştirel düşünme yeteneğini 

arttıran yaklaşımların ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Temelinde 

inceleme, araştırma ve sorgulama bulunan eğitim ortamlarını içeren 

yaklaşımlar öğrencilerin konulara eleştirel yönden bakarak farklı 

yaklaşabilme, bilgiyi analiz ederek değerlendirme, öğrencilerin birbirleri 

arasındaki iletişimlerini arttırma, bilimsel yöntem ve süreçlerle ilgili bilgi ve 

becerilerinin gelişmesi gibi önemli özellikleri barındırmaktadır (Duban, 2008). 

Bu amaçla temelinde yapılandırmacılık ve benzer kuramları içererek 

bilimsel tartışma ile okuma ve yazma gibi faaliyetleri de içeren 

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı ortaya konmuştur 

(Keys, Hand, Prain & Collins, 1999). Bu yaklaşım önceleri “Yaparak Yazarak 

Bilim Öğrenme” olarak literatüre kazandırılmış, daha sonra yapısına daha 

uygun olan “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme” halinde dilimize 

çevrilmiştir (Ceylan, 2010; Günel, Akkuş & Keskin, 2010; Kıngır, Geban, & 

Günel, 2011). 

 

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı (ATBÖ) 

ATBÖ laboratuvar ortamında yapılan araştırma ve sorgulama etkinliklerini 

temel alarak öğrenmeyi ve öğrencilerin bilimsel düşünme ve birbirleri ile 

sağlıklı tartılma ortamlarının oluşmasına sebep olan, tüm aşamalarda yazma ve 

konuşma faaliyetlerini kullanan (Hand & Keys, 1999) bir yaklaşımdır. ATBÖ 

uygulamaları fen kavramları üzerinde öğrencilerin düşünmelerini sağlayan, 

öğrenci merkezli (Memiş, 2011), öğrencilerin bilgiye sorgulayarak ve 

araştırarak ulaşmasını amaçlayan (Günel, Kıngır & Geban, 2012), 

yapılandırmacılığın yanında tüm modern ve çağdaş öğretim yöntem ve 

tekniklerini içeren, bilimsel anlamda okuma yazma, bilimin varoluşu ve 

doğasına yönelik argüman oluşturacak ortamlar içeren, her aşamada yazma ve 

dil pratiklerinin de uygulanmasını sağlayan bir yaklaşımdır (Burke, 

Greenbowe & Hand, 2005). 

ATBÖ yaklaşımında öğrenciler araştırma-sorgulama, yazma, eleştirel 

düşünme, kavramları anlama ve anlatma işlemlerini gerçekleştirerek kalıcı 

öğrenme sağlarlar (Hohenshell, 2004). Öğrencilerin elde ettikleri verilerle 

yöntem, delil ve ortaya konulan iddialar arasında bağlantı yapmalarını, 
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iddialarını yazma faaliyetleriyle formüle etmelerini (Hohenshell, 2004) ve bu 

şekilde konuları daha iyi anlamlandırabilmelerini (Burke vd., 2005) sağlar.  

ATBÖ yaklaşımı, öğrencilerin bilimsel çalışma becerilerini, disiplinlerini 

ve iletişim becerilerini de artırır (Hohenshell, 2004). Bunların yanında veri, 

iddia, analiz, sentez, ispat, tartışma, kendi doğrusunu savunma, grup içi ve 

gruplar arası diyalog ortamları oluşturarak sağlıklı iletişim kurma imkanları 

sağlar (Akkus, Gunel & Hand 2007). ATBÖ yaklaşımında temel amaç 

öğrencilerin bilgiye araştırıp, sorgulayıp, tartışarak ulaşmalarını sağlamak, 

aynı zamanda ulaştıkları bilgilerin doğruluğunu elde ettikleri delillerle 

kanıtlamalarına imkan sunmaktır. ATBÖ, tüm etkinliklere öğrencilerin sürekli 

katılımını sağlayarak aktif öğrenme ortamlarının oluşturulmasında etkin rol 

oynar (Günel, Kıngır & Geban, 2012). 

ATBÖ yaklaşımı öğrencilerin bilimsel kavramlar hakkında eleştirel 

düşünmelerini araştırma- sorgulama stratejilerini kullanarak gerçekleştiren bir 

araç olma özelliği taşımaktadır (Poock, 2005). ATBÖ yaklaşımında bilimsel 

süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin etkin olarak kullanılmasıyla etkili ve 

kalıcı bir öğrenme gerçekleşmektedir (Duban, 2008).  ATBÖ sürecinde 

öğrenme ortamında öğrenciler tarafından oluşturulan sorular, öğrencilerin 

iddialarını ortaya koyması ve bu iddiaları destekleme sürecindeki tartışma 

aktiviteleri ATBÖ sürecinin sağlıklı bir biçimde oluşmasını ve eleştirel 

düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır (Günel vd., 2012).  

ATBÖ uygulamaları, yazma, tartışma, okuma ve dil pratikleri ile 

öğrencinin derse aktif katılımını sağlaması ve öğretmen rehberliğinde 

öğrenciyi ön planda tutarak kalıcı ve etkili öğrenmeye neden olmasından 

dolayı, öğrencilerde meydana gelebilecek bilişsel ve duyuşsal değişimler için 

de önemli bir faktör olarak görülebilir. Öğrenci başarısını ve derse yönelik 

motivasyonunu etkileyen bu duyuşsal değişkenlerden biri de can sıkıntısıdır 

(Vodanovich, 2003).  

 

Can Sıkıntısı 

Can sıkıntısı eğitimde öğrencinin başarısını olumsuz etkileyen (Maroldo, 

1986), öğrencinin kendini rahatsız hissetmesini sağlayan negatif bir duygudur 

(Eren & Coşkun, 2015). Can sıkıntısı başka öğrencileri olmasa bile kendisinin 

rahatsız olmasına neden olan, bundan dolayı öğrenmesini, motivasyonunu ve 

ders başarısını olumsuz etkileyen (Eren ve Coşkun, 2016), konuların 

zorlaşmasıyla birlikte bireyin derse yönelik ilgi ve motivasyonunun düşmesini 

sağlayan (Graesser ve D’Mello, 2012) bir durumdur. Bu nedenlerden ötürü can 

sıkıntısı eğitim öğretim ortamlarında öğrencilerin öğrenmelerine etkisi olan bir 

durum olarak açıklanabilir. (Pekrun, 2011).  

Can sıkıntısı öğrenci dersi çok basit ve kendisi bakımından gereksiz 

hissettiğinde (Pekrun, Frenzel, Goetz ve Perry, 2010), dersi anlamsız 

bulduğunda, bu benim ilerde işime yaramaz düşüncesi bireye hakim olduğunda 

(Goetz, Frenzel, Stoeger ve Hall, 2010)  daha yoğun olarak ortaya çıkan bir 

duygudur. ATBÖ uygulamaları öğrenciyi sürekli aktif tutan, öğretmen 

eşliğinde devam eden, laboratuvar uygulamalarını içeren, dersi hayatın bir 

parçası olarak gören bir yaklaşım olduğundan dolayı (Yüksel, 2019) 
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öğrencilerin can sıkıntıları üzerinde etkisinin yüksek olma ihtimali bu 

çalışmanın odak noktalarından birini oluşturmaktadır. 

Son yıllarda ATBÖ yaklaşımına bağlı çalışmaların sayısı artmış ve ATBÖ 

yaklaşımının öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirdiğini (Şahin, 

2016; Atalay, 2014; Yaman, 2014; Yıldırım, 2009; Yıldırım & Şensoy, 2011; 

Hsieh, 2005; Hohenshell & Hand, 2006), fen kavramlarını anlamalarında ve 

akademik başarılarını arttırdığını (Günel, Hand & Prain, 2007; Hand, Prain & 

Wallace, 2002; Hand, Wallace & Yang, 2004; Ceylan, 2010; Şahin, 2016; 

Demirbağ, 2011; Günel vd., 2010; Ulu, 2011; Memiş, 2011; Akkuş vd., 2007; 

Doğru, 2016; Yeşiloğlu, 2007; Altun, 2010), fen derslerine karşı ilgilerinin 

arttığını (Çelik, 2010; Salta & Taozgraki, 2004; Koballa, 1988; Günel vd., 

2010; Tümay & Köseoğlu, 2011), fen kavramlarını algılama ve kavram 

kargaşalarının azaltılmasına neden olduğunu (Hand vd., 2002; Hand vd., 2004; 

Omar, 2004) ortaya koymuştur. Fakat ATBÖ yaklaşımının duyuşsal bir 

değişken olan ve öğrenmeyi olumsuz etkileyen (Maroldo, 1986) can sıkıntısı 

üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum bu 

araştırmanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu araştırmanın amacı 

Biyoloji derslerinde ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin can sıkıntısı düzeyleri 

üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda; 

1. ATBÖ uygulamalarının yapıldığı grupta yer alan öğrencilerin can 

sıkıntısı ölçeğinden aldıkları puanlar haftalık olarak farklılık göstermekte 

midir? 

2. ATBÖ uygulamalarının yapılmadığı (kontrol grubu) grupta yer alan 

öğrencilerin can sıkıntısı ölçeğinden aldıkları puanlar haftalık olarak farklılık 

göstermekte midir? 

3. Her iki grupta yer alan (deney ve kontrol) öğrencilerin can sıkıntısı 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? şeklinde araştırma soruları hazırlanmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Çalışmaya Batı Karadeniz bölgesinde bulunan orta derecede sosyo-

ekonomik düzeye sahip bir ilde yer alan bir Anadolu lisesinin dokuzuncu 

sınıfından 34 tanesi deney (18 kız, 16 erkek), 35 tanesi de kontrol grubu (19 

kız, 16 erkek) olarak toplamda 69 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma 

2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Öğrencilerin 60 tanesi (% 86.9) 

14 yaşında, 9 tanesi (% 13.1) 15 yaşındadır. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yapılan LGS (Liselere Giriş Sınavı) sonuçlarına göre cinsiyetleri de 

göz önünde bulundurularak sınıflara MEB tarafından homojen olarak 

dağıtılmıştır. Deney grubunda uygulamaları yapan öğretmen kadın, meslekte 

20 yıllık tecrübeye sahip, MEB tarafından uzman öğretmenlik sertifikası almış, 

kontrol grubunda uygulamaları yapan ve ders anlatan öğretmen kadın, 25 yıllık 

tecrübeye sahip, MEB tarafından uzman öğretmenlik sertifikası almış 

öğretmenlerdir.  
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Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerin derslerdeki can sıkıntısı seviyelerini belirlemek için Can 

Sıkıntısı Ölçeği (Van Tilburg ve Igou, 2012) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe 

uyarlama çalışması Eren (2016) tarafından yapılmıştır. Can sıkıntısı ölçeğinin 

tek maddesi bulunmaktadır. Ölçekte yer alan madde “Biyoloji derslerinde 

canınınızın sıkıldığını ne kadar hissedersiniz?” şeklinde olup “hiç (0) ile çok 

fazla (9)” arasında uzanan 10 maddeden oluşan bir ölçektir. Analiz yapılırken 

karışıklık olmaması açısından hiç (0) seçeneği “1” olarak kodlanmış ve diğer 

tüm seçenekler birer arttırılarak analizlere dahil edilmiştir. Böylelikle 1 ile 10 

arasında değişen can sıkıntısı puanları oluşturulmuştur.  

 

Uygulamanın Yapılması 

Deney Grubunda Yapılan Uygulama 

Deney grubunda Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesine yönelik öncelikle 

kavram haritaları oluşturulmuş, konulara ait büyük düşünce ve buna uygun alt 

düşünceler belirlenmiş, bu yönde etkinlikler tasarlanmıştır. Öğrenciler 

gruplara ayrılmış ve gruplar arasında tartışma yapılabilmesine yönelik 

ortamlar oluşturulmuştur. Kavram haritalarına uygun olarak tasarlanan 

etkinlikler ışığında laboratuvar uygulamaları yapılmış, öğrencilerin araştırma 

soruları geliştirmeleri sağlanmıştır. Araştırma sorularını belirleyen öğrenciler 

bu soruların yanıtlarına yönelik gözlemler yapmış, verileri incelemiş ve sonuç 

olarak iddialarını ortaya koymuşlardır. Bu aşamadan sonra öğrenciler kendi 

iddialarını savunmak amacıyla diğer gruplarda yer alan öğrencilerle 

tartışmışlardır. Tartışma aşamasında farklı kaynaklardan bilgileri de 

inceleyerek konuya farklı açılardan yaklaşmaya çalışmışlardır. Uygulamalar 

esnasında öğrencilerin süreci düzenli olarak yazmaları istenmiş, ATBÖ 

etkinlik raporunu doldurmuşlardır. Uygulamalar 14 hafta boyunca devam 

etmiş, bu süreçte sekiz etkinlik yapılmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Deney Grubunda Yapılan Etkinlikler 

Uygulama Konusu Yapılan Etkinlikler 

Canlıların Ortak Özellikleri 
Canlıların ortak özelliklerini bulma etkinliği 

Denizanaları ve canlılık özelliği etkinliği 

İnorganik Bileşikler 
Gizemli Ayrıştrıcı Etkinliği 

Asit- Baz Ölçümü Etkinliği 

Organik Bileşikler 

Yağ Testi 

Protein testi 

Nişasta Testi 

Glikoz Testi 

 

Öğrenciler son aşamada fikirlerinin değişip değişmediğini, değiştiyse nasıl 

değiştiğini önce gruplarında sonrasında gruplar arasında tartışmışlardır. Tüm 
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aşamalar öğrenciler tarafından ATBÖ raporuna doldurulmuştur. Tüm derslerin 

sonunda öğrencilere can sıkıntısı ölçeği uygulanmıştır. 

 

Kontrol Grubunda Yapılan Uygulama 

Kontrol grubunda dersler müfredat kapsamında düz anlatım, soru-cevap 

yöntemleriyle işlenmiş, ders kitabında yer alan laboratuvar uygulamaları 

kitapta anlatıldığı biçimde yapılmış, ders öğretmeni günlük planlarını 

hazırlayarak derslerine hazırlıklı gelmiştir. Kitapta bölüm sonlarında yer alan 

sorular öğrenciler tarafından çözülmüş ve öğretmen tarafından da kontrol 

edilmiştir. Tüm derslerin sonunda öğrencilere can sıkıntısı ölçeği 

uygulanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Deney ve kontrol gruplarında öğrencilerin haftalık olarak doldurdukları 

can sıkıntısı ölçeğinden elde edilen puanların ortalamaları incelenmiş, haftalık 

olarak ölçülen can sıkıntısı puanlarının değişimini analiz etmek için Friedman 

Testi uygulanmıştır. Friedman testi aynı grup üzerinde yapılan 3 ve daha fazla 

ölçümlerden elde edilen verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Tekrarlı ölçümler 

için tek yönlü anovanın parametrik olmayan karşılığıdır (Kilmen, 2015). 

Böylelikle haftalık olarak can sıkıntısı değerlerindeki değişimin anlamlı olup 

olmadığı kontrol edilmiştir. Haftalık değişim değerleri ayrıca grafiklerle de 

gösterilmiştir. Ardından 14 haftalık sürecin sonunda her hafta için ayrı ayrı 

hesaplanan can sıkıntısı puan ortalamalarının deney ve kontrol gruplarında 

istatistiki olarak anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek 

amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Mann Whitney U testi verileri 

normal dağılmayan iki bağımsız grup arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının belirlenmesinde rol oynar (Kalaycı, 2010). 

 

Bulgular 

1. Deney grubunda yer alan öğrencilerin can sıkıntısı puanlarındaki 

haftalık değişimlere ait bulgular 

Deney grubunda yer alan öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerinin haftalara 

göre değişimi incelendiğinde can sıkıntısı puan ortalamalarının 6.17 ile 3.88 

arasında değiştiği, genel ortalamalarının ise 5.10 olduğu görülmektedir (Tablo 

2). ATBÖ uygulamalarının yapıldığı grupta yer alan öğrencilerin can sıkıntısı 

düzeylerinin haftalık olarak azaldığı görülmektedir (Grafik 1).  
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Tablo 2. Deney grubuna ait haftalık can sıkıntısı ortalamaları 

Haftalar 𝑋   Genel Ortalama 

1 6.17 

5.10 

2 6 

3 5.97 

4 5.88 

5 5.67 

6 5.58 

7 5.5 

8 5.08 

9 4.82 

10 4.64 

11 4.20 

12 4.14 

13 3.94 

14 3.88 

 

Bu sonuç bize deney grubunda yer alan öğrencilerin haftalar ilerledikçe 

daha az can sıkıntısı yaşadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin haftalar 

ilerledikçe azalan can sıkıntısı düzeylerindeki değişimin anlamlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Friedman Testi yapılmıştır.  

 
Grafik 1. Deney grubuna ait haftalık can sıkıntısı puan ortalamaları 
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Öncelikle ATBÖ uygulamalarının yapıldığı grupta yer alan öğrencilerin 

haftalık can sıkıntısı ölçeğinden aldıkları puanların dağılımının normal olup 

olmadığına bakılmıştır. Kolmogorov Simirnov testi sonuçları incelendiğinde 

deney grubuna ait haftalık can sıkıntısı puanlarının normal dağılmadığı (p < 

.05) görülmüştür. Bu sonuç bize verilerin Friedman Testi için uygun olduğunu 

ifade etmektedir (Kilmen, 2015). Test sonuçları incelendiğinde ATBÖ 

uygulamalarının yapıldığı grupta bulunan öğrencilerin can sıkıntısı ölçeğinden 

aldıkları haftalık puanlar arasındaki değişimin istatistiksel olarak anlamlı 

bulunduğu [χ2 (13)= 86.15, p < .05] görülmektedir (Tablo 3). Sıra ortalamaları 

incelendiğinde de haftalar ilerledikçe öğrencilere ait sıra ortalamalarının 

azaldığı, öğrencilere ait sıra ortalama değerlerinin 9.46 ile 4.88 arasında 

değiştiği görülmektedir.  

 

Tablo 3. Deney grubu can sıkıntısı haftalık puan ortalamalarına ait 

Friedman Testi Sonuçları 

Haftalar 
Sıra 

Ortalaması 
sd χ2 p 

1 9.46 

13 86.151 0.00 

2 9.32 

3 9.54 

4 9.43 

5 8.79 

6 8.53 

7 8.54 

8 7.37 

9 6.74 

10 6.50 

11 5.54 

12 5.47 

13 4.88 

14 4.88 

 

Deney grubunda yer alan öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerindeki haftalık 

değişimler Friedman Testi sonuçlarına göre anlamlı bulunmuş olup (Tablo 3), 

ATBÖ uygulamalarının öğrencilerin can sıkıntısı seviyelerini istikrarlı bir 

biçimde düşürdüğü (Grafik 1) görülmüştür.  

 

2. Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin can sıkıntısı puanlarındaki 

haftalık değişimlere ait bulgular 

Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerinin haftalara 

göre değişimi incelendiğinde can sıkıntısı puan ortalamalarının 6.20 ile 7.11 

arasında değiştiği, genel ortalamalarının ise 6.73 olduğu görülmektedir (Tablo 
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4). ATBÖ uygulamalarının yapılmadığı grupta (kontrol grubu) bulunan 

öğrencilerin can sıkıntısı ölçeğinden aldıkları puanların haftalar ilerledikçe 

arttığı görülmektedir (Grafik 2).  

 

Tablo 4. Kontrol grubuna ait haftalık can sıkıntısı ortalamaları 

Haftalar 𝑋    Genel Ortalama 

1 6.20 

6.73 

2 6.37 

3 6.48 

4 6.54 

5 6.65 

6 6.74 

7 6.6 

8 6.54 

9 6.82 

10 6.97 

11 7.02 

12 7.08 

13 7.17 

14 7.11 

 

Bu sonuç bize kontrol grubunda yer alan öğrencilerin haftalar ilerledikçe 

daha fazla can sıkıntısı yaşadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin haftalar 

ilerledikçe artan can sıkıntısı düzeylerindeki değişimin anlamlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Friedman Testi yapılmıştır.  
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Grafik 2. Kontrol grubuna ait haftalık can sıkıntısı puan ortalamaları 

 

Normal öğretimin yapıldığı grupta (kontrol grubu) bulunan öğrencilerin 

can sıkıntısı ölçeğinden aldıkları puanların haftalık olarak dağılımı test etmek 

için Kolmogorov Simirnov testi yapılmış, sonuç olarak kontrol grubunda yer 

alan öğrencilerin puanlarının normal dağılmadığı (p < .05) görülmüştür. Bu 

nedenle Friedman Testi yapılmıştır. Friedman Testi sonuçları öğrencilerin can 

sıkıntısı ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığını [χ2 (13)= 14.666, p > .05] göstermektedir (Tablo 5). Sıra 

ortalamaları incelendiğinde haftalar ilerledikçe öğrencilere ait sıra 

ortalamalarının arttığı, öğrencilere ait sıra ortalama değerlerinin 6.13 ile 8.43 

arasında değiştiği görülmektedir.  
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Tablo 5. Kontrol grubu can sıkıntısı haftalık puan ortalamalarına ait 

Friedman Testi Sonuçları 

Haftalar 
Sıra 

Ortalaması 
sd χ2 p 

1 6.13 

13 14.666 0.329 

2 6.66 

3 7.13 

4 6.83 

5 7.26 

6 7.59 

7 7.21 

8 7.06 

9 7.60 

10 7.99 

11 8.26 

12 8.40 

13 8.47 

14 8.43 

 

Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerindeki haftalık 

değişimler Friedman Testi sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamış (Tablo 5), kontrol grubundaki müfredat kapsamında yapılan 

uygulamalar öğrencilerin can sıkıntısı puan ortalamalarının düzenli olarak 

artmasını sağlamıştır (Grafik 2).  

 

3. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin can sıkıntısı 

düzeylerine yönelik bulgular 

Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin can sıkıntısı ölçeğinden 

aldıkları puanlar arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla Mann Whitney U 

Testi yapılmıştır. Analiz sonuçları gruplar arasında can sıkıntısı ölçeğinden 

alınan puanlara arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu (U= 21, 

p < .05) göstermektedir.  
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Tablo 6. Deney ve Kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin can sıkıntısı 

seviyeleri arasındaki farka yönelik analiz sonuçları 

Gruplar N 
Sıra 

Ortalaması 
U p 

Deney 34 18.12 
21.00 .00 

Kontrol 35 51.40 

 

Sıra ortalamaları incelendiğinde kontrol grubunun ortalamasının (51.40), 

deney grubuna oranla (18.12) anlamlı bir şekilde yüksek bulunduğu, bu grupta 

bulunan öğrencilerin dersler süresince canlarının daha fazla sıkıldığı 

görülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı araştırma ve sorgulama etkinliklerini temel alarak 

öğrenmeyi ve öğrencilerin fen kavramları hakkında düşünme ve tartışmalarını 

sağlayan ve tüm aşamalarda yazma faaliyetlerini kullanan (Hand & Keys, 

1999) ATBÖ yaklaşımının, ders başarını doğrudan etkileyen ve duyuşsal bir 

değişken olan (Maroldo, 1986) can sıkıntısı üzerindeki etkilerini ortaya 

koymak olarak belirlenmiştir. Biyoloji derslerinde yapılan ATBÖ 

uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirdiği (Şahin, 

2016; Atalay, 2014; Yaman, 2014; Yıldırım, 2009; Yıldırım & Şensoy, 2011; 

Hsieh, 2005; Hohenshell & Hand, 2006), fen kavramlarını anlamalarında ve 

akademik başarılarını arttırdığı (Günel, Hand & Prain, 2007; Hand, Prain & 

Wallace, 2002; Hand, Wallace & Yang, 2004; Ceylan, 2010; Şahin, 2016; 

Demirbağ, 2011; Günel vd., 2010; Ulu, 2011; Memiş, 2011; Akkuş vd., 2007; 

Doğru, 2016; Yeşiloğlu, 2007; Altun, 2010), fen derslerine karşı ilgilerini 

arttırdığı (Çelik, 2010; Salta & Taozgraki, 2004; Koballa, 1988; Günel vd., 

2010; Tümay & Köseoğlu, 2011), fen kavramlarını anlama ve algılama 

yeteneğini geliştirdiğini (Hand vd., 2002; Hand vd., 2004; Omar, 2004) yapılan 

araştırmalarla ortaya konmuş, fakat bu yaklaşımın can sıkıntısı düzeyine etkisi 

üzerine araştırmaların yetersiz olduğu yapılan literatür taramasında göze 

çarpmıştır. 

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde Biyoloji derslerinde yapılan ATBÖ 

uygulamalarının öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerini haftalık periyotlarda 

istatistiki olarak anlamlı olacak şekilde azalttığını göstermektedir. ATBÖ 

uygulamaları öğrencilerin Biyoloji derslerinde canlarının çok daha az 

sıkılmasına neden olmuştur. Can sıkıntısı bireyin rahatsız hissetmesini 

sağlayan bu nedenle de öğrenmesini, motivasyonunu ve ders başarısını 

olumsuz etkileyen (Eren ve Coşkun, 2016), derse karşı ilgi eksikliğine neden 

olan (Graesser ve D’Mello, 2012) duyuşsal bir durum olmasından dolayı 

ATBÖ uygulamalarının öğrencilerin can sıkıntısı düzeylerini önemli ölçüde 

azalttığı sonucu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Son yıllarda 

biyoteknoloji, bilim ve fen alanındaki yenilikler biyoloji eğitimini önemli 

kılmakta (Yeşilyurt ve Gül, 2009), eleştiren, düşünen ve etkili iletişim 

becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (MEB, 2017). Bu 

amaca yönelik yapılacak çalışmalardan en önemlilerinden birisi de 
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öğrencilerin dersi sevmelerini ve derslerde canlarının daha az sıkılmasını 

sağlamaktır (Eren ve Coşkun, 2015). Araştırma sonuçları ATBÖ yaklaşımının 

bu genel amaca yönelik önemli bir yaklaşım olduğu sonucunu ortaya 

koymuştur. Öğrenciler ATBÖ yaklaşımı içerisinde yer alan tartışma, yazma, 

konuşma, dil pratikleri, eleştirel düşünme, kritik yapma, araştırma ve 

sorgulama faaliyetleri ile derslere daha aktif olmuş ve can sıkıntısı seviyeleri 

her geçen hafta azalmıştır. Bu sonuç Biyoloji derslerinde doğru ve sağlıklı bir 

şekilde planlanarak hazırlanan ATBÖ uygulamalarının öğrencilerin can 

sıkıntısı seviyelerinde önemli bir azalmaya neden olabileceğini 

göstermektedir.  

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından bir tanesi de kontrol grubunda 

yer alan öğrencilerin sekizinci haftada can sıkıntısı ortalamalarında ani bir 

düşüş olduğudur (Grafik 2). Kontrol grubunda sekizinci hafta yapılan 

uygulama incelendiğinde öğrencilerin laboratuvar ortamında ders yaptıkları ve 

konuyla alakalı birkaç deney düzeneği hazırlayarak deney yaptıkları 

görülmüştür. Aynı hafta deney grubunda ise benzer deneyler ATBÖ 

yaklaşımına uygun şekilde yapılmıştır. Sekizinci haftada deney grubunun can 

sıkıntısı ortalaması ile (5.08), kontrol grubunun can sıkıntısı ortalaması (6.54) 

arasında fark olduğu görülmektedir. Her ne kadar laboratuvar ortamında 

yapılan deney uygulamaları kontrol grubunda öğrencilerin can sıkıntısını 

düzeylerini düşürmüş olsa da deney grubunda yapılan ATBÖ uygulamaları 

kadar etkili olmamıştır. Bu da ATBÖ uygulamalarının sadece laboratuvarda 

deney yapılması şeklinde algılanması düşüncesinin ne kadar yanlış ve hatalı 

olduğunu göstermektedir. ATBÖ yaklaşımı öğrencilerin çok farklı yönlerine 

hitap eden, çok daha karmaşık ve uzun bir ön hazırlık isteyen önemli bir 

süreçtir (Yüksel, 2019).  

Sonuç olarak ATBÖ yaklaşımı ile yapılan Biyoloji derslerinde öğrencilerin 

can sıkıntısı düzeyleri önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle Biyoloji dersleri 

planlanırken müfredata bağlı olarak uygun konularda ATBÖ uygulamalarına 

yer verilmesi öğrencilerin daha az can sıkıntısı hissetmesine ve derse karşı ilgi 

eksikliklerinin azalmasına sebep olacaktır. Son yıllarda MEB tarafından 

yapılan müfredatlar da ATBÖ uygulamalarının genel amaçlarına paralellik 

göstermektedir (MEB, 2017). Bu nedenle Biyoloji derslerinde ATBÖ 

yaklaşımına uygun planlamaların artması önem arz etmektedir.  
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Bilişim İletişim Teknolojilerinin İş Arama Faaliyetleri 

Üzerindeki Etkileri1 
 

Verda CANBEY-ÖZGÜLER1 
1Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Bölümü, vcanbey@anadolu.edu.tr 

 

1. Giriş 

İş arama faaliyeti bireylerin işgücü piyasalarında bilgi, beceri ve 

yetkinliklerine uygun işler ve işverenlerin de aradıkları niteliklere uygun 

çalışanlar bulabilmesi bakımından önemli bir süreçtir. Günümüz işgücü 

piyasaları bilgi akışının yoğun olduğu, oldukça esnek ve rekabetçi 

piyasalardır. Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ya da işgücü piyasaları 

ile ilgili gelişmeler gözlemlendiğinde bu hız ve rekabetin ne derece yoğun 

olduğunu görebilmek mümkündür. Özellikle bilişim iletişim teknolojilerinin 

hayatın her alanında yaygın olarak kullanılması ile ortaya çıkan yeni yaşam 

biçimi içinde “iş arama süreci” de dâhil olmak üzere çeşitli işgücü piyasası 

kurum ve işlemlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri ekseninde yeniden 

yapılandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bilişim iletişim teknolojilerinin günlük kullanım pratiklerinde en çok 

karşımıza çıkan, bir başka ifadeyle bu teknolojilerin en somut görünümü olan 

internetin iş arama sürecinde artan rolü bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. 

Yayılma hızı ve çeşitlenen kullanım alan ve araçlarıyla internet, çağımızı 

şekillendiren temel teknolojik gelişmelerdendir. Küresel bir iletişim sistemi 

olan internet 2018 yılı verilerine göre dünyada 4,1 milyar kişi tarafından 

kullanılmaktadır2. 

İşgücü piyasalarının işleyişi içinde internetin yeri ve öneminin ne olduğu 

konusu 1interner aracılığıyla iş arama faaliyetlerini yürütenler üzerine 

odaklanmaktadır. Bunu yanı sıra iş arama süreçlerine interneti dâhil etme 

sürecinin nasıl olduğu da diğer bir inceleme alanıdır. Bilişim iletişim 

teknolojilerinin işgücü piyasaları üzerindeki etkileri tek yönlü değildir (Kuhn 

&Skuterud, 2004: 218). Günümüz internet gelişmeleri de dikkate alınarak “iş 

arama sürecinde mobil interneti tercih edilme durumu nasıldır?”, “iş arama 

süreçlerinin ülkenin bilişim iletişim teknolojileri kullanımı verilerine göre 

farklılaşması durumu söz konusu mudur?” gibi farklı sorularla da iş arama 

sürecinde internetin yeri ve önemi incelenebilecektir. 

İşgücü piyasası bilgisine sahip olma ve bu bilgiyi iş arama süreçlerinde 

kullanma durumu da bilişim iletişim teknolojilerinin ve özellikle internetin son 

yıllarda yaygınlaşan kullanım alanlarındandır. Günümüzde bilişim iletişim 

                                                     
1 Bu çalışma “Canbey–Özgüler, V. (2007). İş Arama Teorisi, Sosyal Ağlar 

ve İnternet, Anadolu Üniversitesi Ya. No.1728, İİBF. Ya. No. 198, 

Eskişehir” eserinden türetilmiştir. 

 
2 https://hostingfacts.com/internet-facts-stats/, (01.07.2019). 

mailto:vcanbey@anadolu.edu.tr
https://hostingfacts.com/internet-facts-stats/


Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 12 

 

263 

 

teknolojilerinin akıllı robotlar, büyük veri, bulut internet, nesnelerin interneti, 

yapay sinir ağları, 3-D baskı gibi çok sayıda yeni uygulama ile eğitimden 

sağlığa toplumsal artan bir hızla yaşamın her boyutunu etkilemesi durumu 

Sanayi 4.0 olarak da adlandırılmaktadır (Schwab, 2016: 24). 

 

2. Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT) ve İşgücü Piyasaları 

Yeni teknolojiler kimi işleri ortadan kaldırırken, kimi işlerin de yaratılması 

söz konusu olmaktadır. Yeni teknolojiler yaşamın pek çok alanını etkileyip 

dönüştürdüğü gibi işgücü piyasalarında da köklü dönüşümlere yol açmaktadır. 

Teknoloji ile değişim ve dönüşümlerden bilişim ve iletişim teknolojileri 

bağlamında yaşanan gelişmeler çeşitli çalışmalarda ele alınmaktadır (Di 

Martino & Wirth, 1990; David, 1990; Frank & Murnane, 1996,Carnoy, 1997; 

Brynjolfsson & Hitt, 2000; Kuhn & Skuterud, 2000; Freeman, 2002;Kuhn 

&Skuterud, 2004;EP, 2018).  

Genel olarak işgücü piyasalarındaki dönüşümün yanı sıra “iş arama 

süreci” ve “iş arama faaliyetleri” de değişip internete uyumlu hale 

gelmektedir. Firmalara doğrudan başvuru, gazete ilanları, eş-dost ve akraba 

aracılığıyla iş arama gibi geleneksel iş arama yöntemlerini geleneksel 

yöntemler olarak ele aldığımızda internet yeni ve modern bir arama yöntemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgücü piyasalarına yönelik hizmetler de 

internet yoluyla daha hızlı ve daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. İş 

arayanlar açısından coğrafi sınırları aşan bir arama çevresi ortaya çıktığı gibi 

işverenler bakımından da daha geniş bir havuzdan seçim yapabilme imkânı 

ortaya çıkmaktadır. BİT ve internet bilginin elde edilmesi ve paylaşılmasında 

hız ve düşük maliyet sağlamaktadır. (Autor, 2001: 2). 

İş arama teorisinde “iş arama süreci”; işsiz kalan kişinin çalışabileceği 

uygun iş seçenekleri arasında seçim yapıp karar verdiği bir dönem olarak ele 

alınmaktadır. Bu süreç aynı zamanda bir “optimal karar verme” sürecidir. 

(Zaretsky & Coughlin, 1995: 53). İş arama sürecinde birey geleneksel yada 

modern çeşitli arama yöntemlerini kullanmaktadır. BİT ve internet diğer arama 

yöntemleri ile birlikte kullanılan bir durumdadır.  

İnternetin iş arama sürecindeki yerinin firma düzeyinde incelenmesi 

mikroekonomik yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşımda firmalara 

yapılan başvurular, geniş bir başvuran havuzu oluşması, bilginin düşük 

maliyetle elde edilmesi durumlarının incelenmesi söz konusu olmaktadır. Hem 

firma hem de birey düzeyinde ortaya çıkan maliyet avantajı aynı zamanda 

rekabeti de beraberinde getirmektedir. Firma ile iş arayanların eşleşme 

kalitesini attıran bu gelişmelerin işgücü piyasaları üzerinde olumlu bir etkide 

bulunduğu söylenebilir. (Freeman, 2002: 290’dan aktaran Canbey-Özgüler, 

2007: 86). Mikroekonomik etkiler kapsamında “bilgi arama süreci” ve “seçim 

- en uygun seçeneği belirleme - karar verme” temel eksenleri oluşturmaktadır. 

Author, 2001’de seçim ve optimal karar verme olarak iki eksen belirtilmektedir 

(Autor, 2001: 26). 

Bilgi arama süreci işgücü piyasalarının daha etkin işlemesi bilgi akışının 

gelişmesi ile yakından ilgilidir (Fountain, 2005: 1256; Ullman, 1968: 154). 

Hatta en uç noktada bilişim iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile tam 

rekabet piyasası varsayımlarından olan “tam bilgi” durumuna yakın bir ortam 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 12 

 

264 

 

oluşması muhtemeldir. BİT ve internetin işgücü piyasalarının işleyişi 

bakımından olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır 

(Fountain, 2005: 1256). Genel olarak BİT ile ortaya çıkan olumsuzluklar kadar 

iş arama sürecinde yarattığı zorluklar da tartışılmalıdır. Örneğin; eğitim, yaş 

düzeyi ve cinsiyet gibi çeşitli değişkenler bakımından ilgili teknolojilere sahip 

olma ve kullanabilme bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.3  

BİT gelişmelerinin somut görünümü olarak ifade edilen internet, bağlı 

olduğu bilgisayar ve iletişim altyapısıyla bilgi akışını sağlamasının yanı sıra 

işçi ve işverenlerin eşleştirilmesinde de önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 

Eleman arama ilanlarının daha düşük maliyetle geniş kitlelere ulaşabilmesi, iş 

arayan ve işçi arayanların en uygun özellikler ile buluşturulması, hem iş 

arayanlar için hem de firmalar için hızlı hatta eş zamanlı bilgi akışı sağlayan 

bilişim iletişim teknolojileri bu olumlu yanlar dışında enformasyon kirliliği ve 

hatalı enformasyon oluşması gibi durumlar da ortaya çıkarabilmektedir 

(Mellet, 2005: 2). İş arayan taraftan daha çok, işe alacak olan tarafın, bilgi 

akışı ile baş edememesinden kaynaklanan belirsizliğin yönetilmesi, bu alanda 

uzmanlaşmış kurumların oluşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alanda gerek 

ulusal gerekse uluslararası çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Hatta önceleri 

internet aracılığıyla iş arama faaliyetine başlayan kurumların zaman içinde 

Özel İstihdam Bürolarına dönüşmesi de söz konusu olmaktadır4. 

Konuyu “iş arama süreci” ve “internet” kapsamından genel olarak 

bilişim iletişim teknolojileri ve iş arama süreci boyutunda düşündüğümüzde 

günümüzde yapay zekâ uygulamalarının iş arama sürecinin ötesinde işe 

eleman seçme hatta 5mülakat sürecinde yer almalarına ilişkin örneklerin de 

olduğu belirtilmelidir. Hatta en uç noktada bilgisayar yazılımlarının, ağ 

teknolojilerinin gelişimi ile artık neredeyse tek çalışanın olduğu ve işleri akıllı 

robotların yaptığı yeni üretim biçimleri yaygınlaşmasıyla üretim süreci içinde 

işgücünün konumu sorgulanmaya başlanmıştır (Ford, 2018). Sonuç olarak tün 

teknolojik yeniliklerde olduğu gibi konunun hem olumlu hem de olumsuz 

yönleri ve sonuçları birlikte değerlendirilmelidir (Canbey-Özgüler, 2007-86-

87). 

                                                     
3 Literatürde “dijital bölünme” ve “dijital uçurum” olarak yer alan bu kavram, 

kimi kaynaklarda “sayısal bölünme” “sayısal uçurum” olarak da ifade 

edilmektedir (Canbey–Özgüler, 2006).  

4 İşgücü hizmetlerini internet kanalıyla dağıtan çok sayıda şirket 

bulunmaktadır. Monster.com, Talent.com, Free Agent.com, Guru.com, 

Skillsvillage.com bu alanda en bilinen örneklerdendir. Türkiye’de de 

“kariyer.net”, faaliyetlerini yakın bir zamanda özel istihdam bürosu izni de 

alarak sürdürmeye devam eden “yenibiris.com” örnek olarak verilebilir. 

Canbey–Özgüler (2006) çalışması incelenebilir. 

5 Bilişim iletişim teknolojilerinin işe alım süreci, işe alım sonrası oryantasyon 

ve çalışma gibi işgücü piyasalarının farklı boyutlarında dönüştürücü etkileri 

olduğu bilinmekle birlikte bu çalışmanın genel konusu “iş arama süreci” 

olduğundan sürecin gerek birey gerekse firmalar bakımından “iş arama süreci” 

ile doğrudan bağlantılı lan yönleri ele alınmaktadır. 
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Piyasaların coğrafi sınırları aşması, iş arayanlar açısından internet 

aracılığıyla bilgi alması ve başvurması önceden mümkün olmayan ya da çok 

zor olan bölgelerde de iş arama ve iş başvurusu yapabilmesini 

sağlamakta/kolaylaştırmaktadır (McQuaid; Lindsay & Greig, 2003: 1; 

Brynjolfsson & Hitt, 2000: 30; Autor, 2001: 37). 

Makroekonomik açıdan ise internetin coğrafi sınırları aşan özelliği ile 

ölçeği genişleterek oluşturduğu genel yapı ele alınmaktadır. İşgücü eşleştirme 

piyasalarının internete taşınması genel olarak işsizliği ve özellikle geçici 

işsizliği azaltmada önemli görülmektedir Bilişim iletişim teknolojilerinin 

geçici işsizliği azaltması mümkün olabilir (Autor, 2001: 28; Kuhn &Skuterud, 

2004: 220). 

İnternetin coğrafi sınırları aşan ve tarafları buluşturan yapısı işgücü 

piyasaları bakımından “elektronik işgücü piyasaları” kavramını da 

beraberinde getirmektedir. Elektronik işgücü piyasaları, işgücü piyasaları ile 

ilgili tüm işlemlerin internet ortamımda, bilişim iletişim teknolojilerine yoğun 

bir biçimde bağlı olarak gerçekleştirildiği durumu ifade etmektedir. BİT ile 

ortaya çıkan maliyet avantajı, geniş ve farklı coğrafi bölgelere yayılabilme, 

piyasa bilgisini daha hızlı ve etkin paylaşabilme, başvuru havuzunu 

genişletme, mobilite engellerini aşma gibi boyutlar elektronik işgücü 

piyasalarının olumlu yönlerini oluşturmaktadır. Ancak yukarıda da ifade 

edildiği üzere “dijital bölünme” ve bu bölünmenin eşitsizliğin yoğun olduğu 

duruma vurgu yapacak biçimde ifade edildiği “dijital uçurum” beklenen 

olumlu sonuçların ortaya çıkmasına engel olmaktadır (Mellet, 2005: 16). 

Bu bağlamda geniş bir perspektifle düşünüldüğünde, “elektronik işgücü 

piyasaları” olarak tanımlanabilecek piyasaların internetin çok gelişmiş olduğu 

ülkelerde bile tam olarak oluştuğunu söyleyebilmek kolay değildir6 

Dijital uçurum olarak tanımlanan durumun yanı sıra elektronik işgücü 

piyasalarının geçerli olabilmesinin bir diğer önemli bileşeni de “standartlar” 

dır (DeGoren & Maselli, 2016: 11). Bilişim iletişim teknolojilerine sahip olma 

ve kullabilme konunun “teknolojik standartlar” boyutunu oluştururken 

meslek standartları da “beşeri” boyut olarak adlandırılabilir. Meslek 

standartları; bir mesleğin başarıyla sürdürülebilmesi için yapılması gereken 

görev ve işlemler, bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışları gösteren asgari 

normlar olarak tanımlanmaktadır. Meslek standartları ile işverenler istihdam 

edecekleri kişilerin sahip olduğu bilgi –beceriler ve yetkinlikler konusunda 

bilgi sahibi olabileceği gibi çalışanlar da iş başvurusu sırasında sahip oldukları 

yeterlilikleri belgeleriyle ortaya koyabileceklerdir (Canbey-Özgüler, 2018: 1). 

Ayrıntılı olarak tanımlanabilen beceri sertifikası vb. göstergelerin işgücünün 

doğasından kaynaklanan heterojenliği tam olarak yansıtabilmesi 

gerekmektedir. Standartlaşmanın dışında günümüzde ortaya çıkan işbirliğine 

dayalı ortak dijital platformlar da yeni işler yaratılması sürecinde etkili 

olmaktadır  

 

                                                     
6 https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2601&countryId, (02.07.2019). 
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3. BİT ve İnternetin İş Arama Sürecinde Yarattığı Dönüşüm 

İş arama süreçlerinde internetin kullanılması firmalar ile çalışanların 

eşleşmesi konusunda daha fazla fırsat sunmaktadır. Ayrıca BİT ve internet ile 

işin nitelikleri ve işçilerle ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşımı olabilmektedir 

ayrıca potansiyel çalışanın belgelerine ulaşmak, çevrimiçi (online) olarak 

becerilerini test etmek mümkün olabilmektedir (Kuhn & Skuterud, 2004: 

2017). 

Teknolojinin iş arama faaliyetleri üzerindeki etkileri; “seçilen iş arama 

yöntemi üzerindeki etkileri”, “iş aramaya ayrılan zaman üzerindeki 

etkileri”, “arama maliyetleri” ve “eşleştirme kalitesi” üzerindeki etkileri gibi 

değişik açılardan ele alınabilmektedir.  

İş arama faaliyetlerinde parasal maliyetler arasında sayılan bilgi toplama 

maliyeti ve iş aramaya ayrılan zaman gibi parasal olmayan maliyetler 

açısından bakıldığında internet; iş aramaya ayrılan zamanı kısaltır ve bu yolla 

arayıcının maliyetlerini en aza indirmektedir (Barron & Mellow, 1979: 390). 

İnternetin iş arama faaliyetleri üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi; 

geleneksel iş arama yöntemleri ile internet yoluyla iş arama faaliyetlerinin 

karşılaştırılması biçiminde olabileceği gibi, internet yoluyla ortaya çıkan 

“çevrimiçi (online) işe alma faaliyetleri” gibi yeni durumların 

değerlendirilmesi biçiminde de olabilmektedir. 

Seçilen iş arama yöntemi, internetin sağladığı zaman ve maliyet 

avantajları; potansiyel işçi ve işverenler arasında etkin bir iletişim kanalı 

olabilmesine bağlıdır. Özgeçmişlerin gönderildiği internet siteleri, boş işleri 

gösteren veri tabanları, işverenlerin taleplerini duyurdukları internet siteleri, 

tartışma ve haber grupları, genel kariyer bilgi siteleri iletişimi sağlamada 

kullanılan elektronik iş kaynakları arasında sayılmaktadır. 

 

3.1. İş Arama Yöntemleri Açısından 

İnternet teknolojisinin ürün piyasaları performansı üzerindeki etkileri ile 

ilgili geniş bir literatür bulunmakla birlikte, iş arayanlar (daha iyi iş eşleşmesi) 

ilgili kesin bilgi bulmak kolay olmamaktadır, İnternet ile kolay ilan verme, 

çabuk yayınlama, hızlı cevap ve hedefe uygunluk söz konusu olmakla birlikte, 

firmalar açısından internet yoluyla doğru insanı istihdam etmek zor 

olmaktadır. Bu nedenle internetin diğer arama yöntemlerini tamamlayıcı bir 

rolü olduğu söylenebilir (e-cruiters, 2006). 

Teknoloji ve iş arama faaliyetleri ilişkisi insanların neden bir iş arama 

yöntemini diğerine tercih ettikleri sorusundan yola çıkılarak açıklanmaktadır. 

Reid 1972 çalışmasına göre, iş arama yöntemlerinin formel ve enformel olarak 

sınıflandırılması iş bilgisinin akışına dayalıdır (Reid, 1972: 494). Teknolojinin 

iş arama faaliyetleri üzerindeki etkisi de bu iş bilgisinin akışı üzerindeki 

etkileriyle öne çıkmaktadır. Yeni teknolojilerin bilgi eksikliğinden 

kaynaklanan belirsizlikleri ortadan kaldırdığı, özellikle günümüzde yaşanan 

BİT gelişmelerinin iş arama faaliyetleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu 

görülmektedir7. 

                                                     
7 Teknolojinin arama faaliyetleri üzerindeki etkisi; teknolojik 

gelişmelerin ekonomik hayatı etkilemesi çerçevesinden bakıldığında çok geniş 
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Uygun anahtar kelimelerin seçimi, istihdam alanında profesyonellik ve 

nezaketi gerektiren internetin yazılı olmayan kurallarının geçerli olması, 

elektronik başvuruların diğer yöntemleri tamamlayıcı bir biçimde kullanılması 

arama faaliyetlerinde internet kullanımının genel görünümünü vermektedir8. 

İnternet yoluyla geleneksel yöntem bir arada olabilir. Örneğin, iş arayan kişi 

işverene internet ile başvurabilir, e-posta atabilir ve bir kopyasını da 

geleneksel yolla gönderebilir. İş arayanların geleneksel yöntemlerle interneti 

bir arada kullanmayı tercih etmektedir (Kuhn & Skuterud, 2000: 5). 

 

3.2. İş Arama Maliyetleri Açısından 

Ekonomik bakış açısıyla internet piyasayı rekabetçi dengeye yaklaştırarak 

arama maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Arama maliyetlerindeki bu 

azalmanın iki önemli sonucu; “işsizlik süresinin kısalması” ve “kaliteli 

eşleştirme yapma” olarak açıklanmaktadır. BİT ve internetin sağlamış olduğu 

düşük izleme maliyeti ve bununla birleşen düşük başvuru maliyeti bilgi 

asimetrilerinin olası negatif sonuçlarını tersine çevirebilmektedir (Kuhn & 

Skuterud, 2000). 

Arama maliyetlerindeki bu azalmanın nasıl modelleneceği önemli bir 

bireyin iş arama davranışına göre şekillenmektedir.  

 

3.3. İşgücü Arz ve Talebini Buluşturma Açısından 

Günümüzde internet bilgi arama konusunda yaygın olan, küresel bir 

iletişim platformu olmasının yanı sıra iş arama sürecinde yeni bir eşleştirme 

teknolojisi olarak incelenmektedir. İş arayanlar farklı/olası eşleştirme 

teknolojilerinden arama maliyetlerini azalttığı varsayılan bir arama yöntemini 

seçmektedirler. İş arama ve işe alma internetteki temel faaliyetlerdendir. Her 

hafta milyonlarca kişi internet sitelerinden iş aramaktadır. İşe alım sürecinde 

bilgisayarların etkin eşleştirme sağlaması ve bu amaçla kullanımı firmalar 

açısından da son derece önemli olmaktadır (Kuhn & Skuterud, 2000). 

Bu noktada; etkin iş aramasının nasıl olması gerektiğinin tanımlanmasında; 

internet sitelerinin adayları çekmek için iyi araç olması yanında, seçim 

havuzunu genişletirken kullanılacak uygun eşleşme algoritmaları ile seçim 

süresinin kısaltılması ve etkinleştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması 

önemli olmaktadır. İşe girme ya da iş değiştirme ile ilgili olarak bilgi 

eksikliklerini giderme ve coğrafi sınırlılıkları önemsizleştirme etkileri ile 

internetin geçici işsizliği de azaltıcı yönde etkide bulunduğu belirtilmektedir 

(Kuhn & Skuterud, 2000). 

                                                     
kapsamlı olarak ele alınan bir konudur. Bu çalışmada “teknoloji” ile “Bilişim 

İletişim Teknolojileri (BİT)” genel olarak aynı anlama gelmek üzere 

kullanılmaktadır. 

 
8 Çevrimiçi (online) kariyer sitelerine özgeçmiş gönderirken altın 

kural, “Dünyanın görmesini istemediğiniz bilgileri göndermeyin ve tek e-posta 

adresi verin” biçiminde özetlenebilir. 
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İnternet ilan panolarının çeşitli yararları vardır. Gazete ve el ilanı gibi 

kağıda dayalı arama yöntemlerine göre daha avantajlı olan internet ilan 

panolarında arama, güncelleme, postalama gibi işlemler daha kolay 

yapılabilmektedir. İşçi ve işverenleri buluşturmada önemli rol oynayan 

internet ilan panoları, ilgili yazılımlar sayesinde işleri listeleme ve 

eşleştirmeleri yapma konusunda yardımcı olmaktadır. Bazı eşleştirme 

algoritmaları, işçi davranışlarını öğrenme, özellikle başvuruların uyumu ile 

ilgilidir. Ek olarak iş ilan panoları ya da diğer çevrimiçi (online) bağlantılar 

işverenlere interneti yönetme becerisi sunmaktadır. İnternet iş ilan panoları 

gazete ilanlarına göre daha ucuzdur (Autor, 2001: 26). 

Bu gelişmelerin sonucunda oluşan yüksek düzeyde eşleşme, işçi 

kazançlarını ve firma karlarını arttırmaktadır. Genel olarak, düşük arama 

maliyetlerinin işsizliği azaltabileceği, iş arama alanını genişleterek işgücü 

piyasası koşullarını iyileştirdiği iddia edilmektedir (Kuhn & Skuterud, 2000). 

BİT’deki gelişmeler firmaya ve işverene de özellikle iletişim açısından 

önemli fırsatlar sunmaktadır. Firmalar işe alım işlemlerini internet yoluyla 

yürütülebilecek alt parçalara ayırabildikleri oranda dış kaynak kullanımı 

oranlarında da artış olmaktadır. Özellikle banka ve telefon (çağrı) merkezleri 

gibi yüksek teknoloji kullanan firmalarda işe alım sürecinde internet önemli 

rol oynamaktadır. 

İş aramada farklı kaynaklardan gelen ilanları bir araya getiren çevrimiçi 

(online) kariyer siteleri önemli fırsatlar sunmaktadır9. 

 

4. Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT) ve İş Arama Davranışları 

İnternette iş arama faaliyetlerinde davranışsal özellikler; yaş cinsiyet ve 

istihdam durumundan daha çok BİT ve internet erişimi ile bu teknolojilerin 

etkin kullanımı ile ilgili olmaktadır.  

İnternet yoluyla iş arama faaliyetlerinde bulunan kişiler farklı yollar 

izlemektedirler. “Ortodoks Davranan Oyuncu”, “Yenilikçi Oyuncu” ve 

“Uzman Oyuncu” olarak üç olası iş arayıcı tanımlaması ile internette iş arama 

faaliyetlerinin davranışsal yönü ele alınmaktadır.  

“Ortodoks Davranan Oyuncu”, bir internet iş arama sitesinde iş arama 

amacıyla basit arama sorgusu yaparken olası alternatiflerden önce bir tanesini 

inceler daha sonra diğerlerine geçer. 

“Yenilikçi Oyuncu”, kendisine en uygun olduğunu düşündüğü 

alternatiflerle ilgilenir. Problemin yeni görünümlerini yaratır, yüksek düzeyde 

özetleme ile yenilikçi davranışlarda bulunur. 

“Uzman Oyuncu”, derinlemesine analiz yapmaktadır. İş arama 

faaliyetlerinde iş arayan kişilerin deneme süreci söz konusu olabilir. İnternette 

iş arayan kişi aynı anda hem uzman hem yenilikçi olarak tanımlanan 

davranışlar sergileyebilir (Mellet, 2005: 8). 

                                                     
9 Bu faaliyetler “Siber Uzayda İş Arama ve İşe Alma” olarak da 

adlandırılmaktadır.  
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Ayrıca; çevrimiçi (online) araçlar, arama motorları, 3. parti yazılımlar, veri 

tabanlarındaki farklılıklar da arayıcıların farklı davranmalarına neden 

olabilmektedir. İnternet erişiminin yapıldığı yer de iş arama davranışlarını 

farklılaştırabilmektedir (Kuhn & Skuterud, 2000). 

BİT özellikle bilgisayar ve internetin temel ekonomik rolünün örgütlerde 

ve piyasalarla ilgili bilgi işleme olduğu bilinmektedir. İş aramada zaman ve 

maliyet tasarrufu sağlayan bu teknolojilerin dışlanma riski olan gruplar 

tarafından da kullanılabilmesi son derece önemlidir (McQuaid & Greig, 2003). 

Büyük firmalar açısından internet yoluyla ya da geleneksel ilanlarla işçi 

istihdam etmek arasında fazla bir farklılık bulunamamaktadır. Bu noktada 

internet daha çok iş arayanlar açısından maliyet avantajı sağlaması yönüyle 

önem kazanmaktadır (Hadass, 2004: 23). 

 

5. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

İşgücü piyasalarında, yeni iş bulunması süreci sadece iş bulan kişi 

açısından değil, aynı zamanda politika yapıcılar ve akademisyenler açısından 

da önemlidir. Son yıllarda özellikle yüksek eğitimli kişilerin yoğun olarak işten 

çıkarılmaları, yaşanan yüksek işsizlik oranları bu konuya verilen önemi de 

arttırmıştır. Özellikle yüksek işsizlik oranları ile karşı karşıya bulunan 

ülkelerde politika yapıcılar; eğitim vb. programlarla, çeşitli yasal 

düzenlemelerle kişilerin potansiyel işverenleri ile buluşabilmeleri, niteliklerine 

uygun işlerde istihdam edilebilmeleri için destek olmaktadırlar.  

Firmaların istedikleri niteliklere uygun işgücünü bulunamamaları; işgücü 

piyasalarındaki eksik bilgiden kaynaklanabileceği gibi, kişilerin sahip 

oldukları bilgi ve beceri düzeylerinin işgücü piyasası gereklilikleri ile uyumlu 

olmamasından, ya da optimal iş arama stratejisinin geliştirilememesi, 

firmaların işçilere mesleki eğitim verme konusunda istekli olmaması gibi 

faktörlerden de kaynaklanmaktadır. Önemli bir maliyet içeren eğitim 

faaliyetlerinde; eğitim sonucunda edinilen bilgiler sadece o firmada has değil 

tüm piyasada kullanılabilecek becerilerin kazandırılmasına yönelik ise 

firmaların eğitim maliyetlerine katlanmak istememeleri durumu söz konusu 

olmaktadır. Bu noktada; mesleki eğitim, istihdam desteği, iş arama yardımı 

gibi aktif işgücü piyasası politikası araçları işgücü açısından olumlu etkide 

bulunmaktadır (Bergemann, & van den Berg, 2006: 9). 

İyi kazançlı bir iş elde edebilmek ve kariyer hedeflerine ulaşabilmek için 

işgücü piyasasının gerektirdiği uzlaşma, istihdam fırsatları hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmak ve iş seçimi tercihleri hakkında bilgi almak zordur. Bu 

noktada işgücü piyasası aracılarına da önemli görevler düşmektedir. 

İşgücü piyasalarında “ihtiyaç duyulan enformasyona ulaşma”, “elde 

edilebilen enformasyondan” daha etkin olmaktadır. Bu noktada gerekli 

enformasyona sahip olanlar ile olmayanlar arası farklılıktan kaynaklanan 

rekabet, arama faaliyetlerinin başarı ile sonuçlanmasında etkili olmaktadır 

(McEwen, 1978: 250). 

Bilgisayarların ve internetin gelişmesi ile biçimlenen BİT işgücü 

piyasalarında da bilgiye daha kolay ve ucuz erişim imkânı sağlayarak iş arama 

faaliyetlerinde değişimlere yol açmaktadır. Teknolojinin iş arama faaliyetleri 

üzerindeki etkileri, BİT’in bilgiye kolay ve düşük maliyetle erişim yoluyla 
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etkin bir iş arama ortamı yarattığı görüşüne dayanmaktadır. İşgücü 

piyasalarında son dönemde teknoloji ile birlikte dikkat çekici gelişmeler 

yaşanmaktadır. İşgücü piyasalarında aracıların, işçilere işverenden daha etkin 

arama imkânı sağladığı iddiası internetin temel iletişim ortamı olması 

durumunda geçerlidir. 

BİT’in etkin iletişim ortamı sağlaması ile ilgili çalışmalar; bilgi sektörünün 

ortaya çıkışı ile yeni iş fırsatları doğabileceği ve yeni teknolojilerin kullanıldığı 

BİT sektörünün milyonlarca işçiyi absorbe edebileceğine yönelik 

çalışmalardan daha az orandadır. Bilgi sektörünün işçileri absorbe edebilmesi 

işçi niteliklerine bağlıdır. Uluslararası rekabet gücü kazanma açısından 

kaçınılmaz görünen yeni teknoloji uygulamalarının iyi eğitimli, çok becerili, 

son derece kalifiye işgücüne gereksinimi olduğu göz önüne alındığında mevcut 

işgücünün bu düşük eğitimin yeniden gözden geçirilmesini, hem de vasıf ve 

beceri geliştirici firma içi eğitim politikalarının gündeme gelmesini gerekli 

kılmaktadır (Tunzelman, 1998: 269). İşgücü piyasalarına ilk kez girecek olan 

istihdam potansiyeline sahip milyonlarca genç için dünya genelinde yaşanan 

küresel işsizlik en önemli dezavantajdır. Vasıflı ya da vasıfsız işgücü açısından 

sorun benzerlikler göstermektedir. 

İşsizlik oranlarında dezavantajlı gruplar iş arama faaliyetleri açısından da 

dezavantajlı durumda olabilmektedirler. Çok farklı ve karmaşık bir süreç olan 

iş arama sürecinde potansiyel işlerle ilgili enformasyon toplama sürecinde her 

arama yöntemi her işçi için uygun değildir, örneğin varlıklı sosyoekonomik 

gruplar, erkekler, bekar kadınlar için uygun olduğu belirtilen enformel arama 

yöntemleri diğer gruplar için avantajlı olmamaktadır. İş arayan kişiler farklı 

arama yöntemlerini kullansalar bile bu yöntemlerden bazıları diğerlerine 

oranla daha yoğun olarak kullanılmaktadır (Tunzelman, 1998: 269). 

Bu çerçevede, Türkiye’de literatürle sözü edilen “elektronik işgücü 

piyasaları” kavramından oldukça uzak bir durum söz konusudur.  

İstihdam Bürolarının internet yoluyla duyurdukları ve/veya yürüttükleri 

hizmetler ile emek piyasalarındaki bilgi eksikliği varsayımını bir ölçüde 

ortadan kaldırdığı söylenebilir. Ancak “tam bilgi” durumunun olabilmesi için 

altyapı, gerekli maddi kaynaklar gibi koşulların tam olarak sağlanabilmesi 

gerekmektedir. 
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Özet 

Çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama 

hakkında bilgi ve farkındalık düzeyini tespit etmektir. Bu amaçla, Bursa 

SMMMO‘ ya kayıtlı 301 meslek mensubu ile yüyüze görüşülerek anket 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla 

analiz edilmiştir. Anket çalışması ile örneklemden elde edilen verilere ilişkin; 

frekans analizleri, güvenilirlik analizi, Bağımsız Örneklemler t- Testi ile Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan meslek mensuplarının %44,6’ 

sı entegre raporlama ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değildir. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde, sadece cinsiyet, entegre raporlamaya ilişkin seminer 

veya eğitime katılma, entegre raporlamaya ilişkin kursa katılma isteği ve 

entegre raporlamaya ilişkin çalışma yapma durumu değişkenleri ile entegre 

raporlama farkındalık genel düzeyi ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilebilmiştir.  Yaş, mesleki tecrübe ve mükellef sayısı açısından ise 

sonuçlar anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Raporlama,  Entegre Raporlama,  Finansal 

Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması 

 

Determination of Awareness Level of Professional 

Accountants Related to Integrated Reporting: Examples of 

Bursa Province 

Abstract 

The aim of this study is to determine the level of knowledge and awareness 

of accounting professionals about integrated reporting. For this purpose, face 

to face interviews were conducted with 301 professional members registered 

in Bursa SMMMO. The data obtained were analyzed with SPSS 20 statistical 

package program. For the data obtained from the survey study; frequency 

analysis, reliability analysis, Independent Samples t-Test and One Way 

Analysis of Variance (ANOVA) were used.  
According to the results of the analysis, 44.6% of the members of the 

profession did not have enough information about integrated reporting. When 

the results were evaluated, only a significant relationship was found between 
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the variables of gender, participation in seminars or training on integrated 

reporting, the desire to participate in integrated reporting course and the status 

of working on integrated reporting, and the general level and sub-dimensions 

of integrated reporting awareness. Results showed no significant difference in 

terms of age, professional experience and number of taxpayers. 

 

Anahtar Kelimeler: Corporate Reporting,  Integrated Reporting,  

Financial Reporting, Sustainability Reporting 

1. GİRİŞ1 

Finansal tablolar işletmelerin performansının değerlendirilmesinde uzun 

süre boyunca tek kaynak olarak kullanılmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve 

küreselleşmenin hızla ilerlemesi ile birlikte bilgi kullanıcıları için finansal 

raporlar üzerinden yapılan değerlendirmeler işletmelerin performansı ve 

geleceğine ilişkin bütün tabloyu yansıtmakta yetersiz kalmış ve günümüz 

dünyasında finansal bilgilerin dışında işletmelerin finansal olmayan sosyal, 

yönetimsel ve çevresel performansları da bilgi kullanıcılarının gereksinim 

duyduğu bilgiler haline gelmiştir. Bilgi kullanıcılarının işletmelerin 

performansı hakkındaki bilgileri tek bir rapor olarak görmek istemeleri, 

işletmelerin finansal ve finansal olmayan performanslarının birlikte sunulması 

fikri yeni bir kurumsal raporlama yaklaşımı olan entegre raporlama kavramını 

ortaya çıkarmıştır. 

Eccles ve Krzus tarafından “Tek Rapor (One Report)” olarak adlandırılan 

entegre rapor, işletmenin faaliyetlerine ilişkin finansal raporları ile 

sürdürülebilirlik raporlarının tek bir rapor olarak sunulmasıdır (Karğın, Aracı 

ve Aktaş, 2013: 28). Ayoola ve Olasanmi (2013:31)’ e göre entegre rapor 

işletmelerin karşılaştığı risk ve fırsatların daha kapsamlı resmini oluşturarak, 

işletmelerin performansı ve etkisi ile ilgili bilgileri bir araya getiren 

raporlamadır. Adams ve Simnett (2011: 292)’e göre entegre raporlama 

bütünsel, stratejik, duyarlı, önemli ve çoklu zaman dilimleri ile ilgili yeni bir 

raporlama biçimidir. 

Entegre rapor kavramına iki organizasyon öncülük etmektedir. Bunlardan 

biri Güney Afrika Raporlama Konseyi (King III- IRCASA) diğeri ise 

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)’ dir (Abeysekera, 2013: 229). 

Uluslarası Entegre Raporlama Konseyi entegre raporlamayı bir kuruluşun 

stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin 

kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa orta ve uzun vadede değer yaratmayı 

nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesi olarak tanımlamaktadır 

(IIRC, 2013: 7). Entegre raporlama (IRCASA, 2009: 91) tarafından ise 

işletmenin hem finansal performansına hem de sürdürülebilirlik performansına 

ait bilgilerin bir bütün olarak sunulması şeklinde ifade edilmektedir. Küresel 

                                                     
1 Bu çalışma Yasemin Topal’ın Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü İşletme 

Anabilim Dalında Doç.Dr.Şule YILDIZ danışmanlığında tamamlanmış “Muhasebe 
Meslek Mensuplarının Entegre Raporlamaya İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: 

Bursa İli Örneği”adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Raporlama Girişimi’ne göre entegre raporlama, bir kuruluşun stratejisinin, 

yönetişiminin, performansının ve beklentilerinin zaman içinde değer 

yaratmayı nasıl sağladığı konusunda bir ileşim aracı olarak tanımlamaktadır 

(GRI, 2014: 85).  

Entegre raporlama, işletmenin stratejisi, kurumsal yönetim anlayışı ve 

finansal performansı ile sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları arasındaki 

ilişkiyi gösteren,  aynı zamanda bunların değer yaratma sürecine katkılarını 

anlaşılabilir ve sade bir biçimde sunulması olarak ifade edilebilir (Yılmaz, Atik 

ve Okyay, 2017: 97). Entegre raporun asıl amacı,  yatırımcılara bir kuruluşun 

nasıl değer yaratacağını açıklamaktır. Dolayısıyla entegre raporda hem 

finansal bilgilere hem de finansal olmayan diğer konularla ilgili bilgilere yer 

verilmektedir. Ayrıca entegre rapor çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş 

ortakları, kanun koyucular, düzenleyiciler ve politika yapıcılarında içinde 

bulunduğu, bir işletmenin zaman içinde değer yaratma yeteneği üzerinde etkisi 

olan bütün paydaşlardan yararlanır (IIRC, 2013: 7).  

Tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak entegre rapor, finansal rapor ile 

sürdürülebilirlik raporlarının birleşimi değildir. Entegre raporlama işletmenin 

finansal ve finansal olmayan bilgilerini tek bir raporda bir bütün olarak 

sunulmasını sağlamaz, aynı zamanda bu bilgilerin birbirleriyle ve işletme 

stratejisiyle ilişkisini kurar ve yaratılan değere nasıl bir fayda sağladığını 

gösterir. Entegre raporda her bilgiye yer verilmesi gerekli değildir, işletmenin 

kısa, orta ve uzun vadeli dönemde değer yaratmasında önemli etkiye sahip olan 

bilgilere yer verilmelidir (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 44).  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Entegre raporlamaya ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar aşağıda 

özetlenmeye çalışılmıştır: 

Aydın (2015); Topçu ve Korkmaz (2015);  Kaya (2015), Köse ve Çetinel 

(2017),Güney (2018), Aksoy (2019) kurumsal raporlamanın yaşadığı 

dönüşümü, entegre raporlamanın ortaya çıkış sürecini teorik çerçevede 

açıklayan ve entegre raporlama hakkında tanıtıcı bilgi veren kavramsal 

çalışmalardır. Benzer şekilde Tarakçıoğlu Altınay (2016), çalışmasında 

entegre raporlama kavramı ile sürdürülebilirlik kavramının muhasebeye 

yansımalarını ele almış ve entegre raporlamada sürdürülebilirlik 

muhasebesinin katkılarını incelemiştir. 

Gücenme Gençoğlu ve Aytaç (2016), BIST Sürdürülebilirlik İndeksinde 

yer alan işletmelerin yıllık faaliyet raporlarını entegre raporlamaya uygunluk 

açısından incelemişlerdir. Yüksel (2018b), BİST Kurumsal Yönetim 

Endeksi’nde işlem gören işletmelerin entelektüel katma değer sayılarını 

hesaplamış ve bu katsayı ile entegre raporlama skoru arasında pozitif ilişki 

tespit etmiştir. Yine Yüksel (2018c), işletmelerin yıllık faaliyet raporlarını 

içerik analizine tabi tutarak entegre raporlamaya uygunluğunu; hesaplanan 

entegre raporlama skoru, içerik ögeleri skorları ve kurumsal yönetim 

derecelendirme notlarını karşılaştırarak belirlemeye çalışmıştır. Çalışma 

sonucunda, entegre rapor skoru ile kurumsal yönetim, pay sahipleri, kamuyu 

aydınlatma, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu derecelendirme notları 

arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde Ercan ve 
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Kestane (2017) de, Türkiye’de entegre raporlama hazırlayan işletmelerin 

hazırlamış oldukları raporların içerik analizini yaparak, aynı sektörde faaliyet 

gösteren işletmelerde bile değer yaratma süreci bağlamında farklılıklar 

olduğunu tespit etmişlerdir. Çelebier, Çankaya ve Karakaya (2018), anket 

tekniği ile BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan işletmeleri temel alarak 

entegre raporlamada kullanılan göstergeleri incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda işletmelerin sektör ve sahiplik yapıları ile çevresel ve sosyal 

açıklamaları arasında farklılıklar belirlenmiştir. Işgüden Kılıç (2018), 

işletmelerin yayınladıkları entegre raporları ile BIST sürdürülebilirlik 

endeksine kayıtlı işletmelerin yıllık faaliyet raporlarını Uluslararası Entegre 

Raporlama Çerçevesine uygunluk açısından incelemiştir. Coşkun Arslan ve 

Özkan (2018), BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelere anket 

uygulayarak entegre raporlama uygulaması hakkında bir değerlendirme 

yapmayı amaçlamışlardır. Sonuçta, işletmelerin entegre raporlama ve 

gerekliliği hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu tespit edilmiştir. 

Kaya, Aygün ve Yazan (2016), çalışmalarında 13 farklı ülkedeki şirketin 

yayınladığı entegre raporları incelemiş ve raporlar arası benzerlik ve 

farklılıklara dikkat çekmişlerdir. Aracı ve Yüksel (2017), çalışmalarında 

mesleki kuruluşların ve Güney Afrika’da entegre raporlama eğitimi veren 

üniversitelerin eğitim müfredatlarını inceleyerek ülkemiz için örnek bir 

müfredat sunmaya çalışmışlardır. Saban, Vargün ve Gürkan (2017), entegre 

rapor kavramını açıklayarak, yayınlanan çeşitli raporlar rehberliğinde entegre 

raporların kılavuz ilkeleri ve içerik öğelerini incelemişlerdir. Yüksel (2018a), 

Türkiye’de kamu kurumlarında entegre raporlamanın uygulanabilirliğini 

mevcut yasal düzenlemeler ile Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi 

kılavuz ilkeleri ve içerik ögelerini karşılaştırarak incelemeye çalışmıştır. 

Elmacı ve Sevim (2017), Entegre raporlama sürecine yol göstermesi açısından, 

dünyada entegre raporlamada başarılı dört şirketin entegre raporlarını temel 

alarak; içerik, sunum ve felsefi temelleri bakımından inceleme yapmışlardır. 

Demirel Arıcı (2018), OECD’ye üye ülkeler ile Türkiye arasında 

karşılaştırmalı bir durum analizi yapmış,  Türkiye’nin sürdürülebilirlik 

raporlamasında OECD ülkeleri içerisinde oldukça geri sıralarda olduğu tespit 

edilmiştir. Battal (2018) çalışmasında, Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik 

Raporu ile Güney Afrika Hava Yolları Entegre Raporunu vaka araştırması 

yöntemiyle incelemiştir. Araştırma sonucunda Türk Hava Yolları 

Sürdürülebilirlik Raporlamasının rapor kılavuzlarına tam uyum sağlamadığı, 

Güney Afrika Hava Yolları Entegre Raporu’nun ise entegre raporlama 

çerçevesine uyum sağladığı tespit edilmiştir.  

Alagöz, Allahverdi ve Ortakarpuz (2018), araştırmalarında, içerik analizi 

ile iki önemli bağımsız denetim ve danışmanlık şirketinin entegre raporlarını 

inceleyerek optimum entegre rapor içeriği kapsamını belirlemeye 

çalışmışlardır. Dereköy (2018) tarafından yapılan çalışmada çimento 

sektöründe faaliyet gösteren ve entegre rapor yayınlayan işletmelerin raporları, 

içerik analizi yöntemi kullanılarak, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi 

bağlamında analiz edilmiştir. Sayar ve Tokdemir (2018), panel veri analizi ile 

zorunlu entegre raporlamanın, Johannesburg Borsasında hisse senetleri işlem 

gören firmaların üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
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Entegre Raporlama zorunluluğunun hisse senedi fiyatları ve hisse başı kazanç 

ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Doğan ve 

Acar (2019), muhasebe melek mensuplarının entegre rapor hazırlama 

sürecinde yeterli mesleki yetkinliklere sahip olup olmadığının ortaya koymak 

amacıyla Niğde ve Aksaray illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere 

anket uygulamışlardır. Yıldırım ve Uzun Kocamış (2019), çalışmalarında, iç 

denetimin güvence rolü bakış açısıyla, iç denetimin entegre raporlama 

hazırlanma sürecine faydasından bahsetmiş ve güvenirliliğinin artırılmasına 

yönelik öneriler getirmişlerdir. Benzer şekilde Öztürk ve Özçelik (2019), 

entegre raporlamada iç denetimin güvence ve danışmanlık rolleri konusunda 

araştırma yaparak, iç denetimin entegre raporlama süreçlerindeki önemini 

vurgulamışlardır. 

Öztürk (2019), Garanti Bankası’nın 2017 yılı entegre raporunu incelemiş 

ve entegre faaliyet raporunu IIRC tarafından yayımlanan Uluslararası Entegre 

Raporlama Çerçevesiyle uyumlu bulmuştur. Benzer bir çalışmada Alevok İzci 

(2019), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan 2016 Entegre 

Raporunun detaylı analizini yapmıştır. Aras ve Mutlu Yıldırım (2019), entegre 

raporlamada çoklu sermaye öğelerini temsil eden göstergelerin belirlenmesini 

amaçladıkları çalışmada, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 

mevduat bankalarının 2014 ile 2017 yılları arasında paylaştıkları halka açık 

verileri içerik analizi yöntemiyle incelemişlerdir. 

Kaya (2019), firmalardaki entegre raporlama uygulamasının entelektüel 

sermaye için muhasebe uygulamalarını geliştirmeye ve sürdürmeye bir faydası 

olup olmayacağını araştırmıştır. Oral ve Erkuş (2019), Fortune dergisinin 

yayınladığı 2016 yılı dünyanın en büyük 500 işletme içindeki 50 işletmenin 

entegre raporlarını içerik analizine tabi tutmuşlar ve raporlarda içerik 

ögelerinin tamamına ilişkin bilgi sunulurken, kurumsal genel görünüm ve dış 

çevre konusunda daha fazla açıklama yapıldığı görülmüştür. Çelebier ve 

Çankaya (2019), entegre raporlamaya ilişkin literatürdeki çalışmaların 

sistematik bir analizini gerçekleştirmişlerdir.  

Stubbs ve diğ. (2014), Avusturyalı yatırımcılarla görüşmeler yapmış ve 

işletmeler tarafından sağlanan bilgilerle yatırımcıların ihtiyaç duydukları 

bilgiler arasında önemli bir fark olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer bir 

çalışmada Higgins ve diğ. (2014), Avusturya işletme yöneticileri ile yaptıkları 

görüşmelerde, yöneticilerin entegre raporlamayı bir hesap verme aracı 

olmaktan ziyade stratejik öykü ve beklentileri anlatma aracı olarak 

gördüklerini belirlemişlerdir. Aynı şekilde Steyn (2014), Güney Afrika 

yöneticileri üzerinde yaptığı çalışma sonucunda entegre raporun kurumsal 

meşruiyeti ve itibarı artırmak için benimsendiği sonucuna ulaşmıştır. 

Rowbottom ve Locke (2016) entegre raporlamanın dünyadaki temsilcileri ile 

yaptıkları görüşmeler sonucunda, entegre raporlamanın paydaş beklentilerine 

karşılık vermek için ortaya çıktığını ve yatırımcılar için daha kabul edilebilir 

raporlama çerçevesi olması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Surty ve 

diğerleri (2018) ise Güney Afrika’daki devlete ait işletmelerin entegre 

raporların niteliğini ve kapsamını KING III ve Entegre Raporlama Çerçevesine 

göre ne ölçüde yerine getirdiğini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, 2013 

yılında az bilgi verildiği ancak yıllar ilerledikçe paylaşılan bilgilerin arttığını 
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ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Ataman Gökçen ve Eldemir (2019), 

Türkiye’de yayınlanan entegre raporların, Uluslararası Entegre Raporlama 

Çerçevesi’ne uygunluğunu içerik analizi yöntemi ile IIRC’nin Entegre 

Raporlama Çerçevesi gerekliliklerini “içerik öğeleri” açısından ne derece 

karşıladığını tespit etmeye çalışmışlardır. Selimoğlu ve Yeşilçelebi (2019), 

çalışmalarında entegre raporların güvence sürecinin geliştirilmesi ve 

yürütülmesine ilişkin denetçi, akademisyen ve entegre rapor çıkartan 

kuruluşların görüşlerini almış ve bu doğrultuda entegre raporlarda bütünleşik 

güvence süreci kriterleri önermişlerdir. Kaymak ve Serçemeli (2019), Konya 

Çimento’nun 2016 yılına ait faaliyet raporu içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiş ve Konya Çimento faaliyet raporunun entegre rapor ilkelerine 

uyum skorunun düşük olduğunu tespit etmişlerdir.   

 

3. ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının “Entegre 

Raporlama”ya yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı muhasebe meslek 

mensuplarına anket uygulanmış ve entegre raporlama ile ilgili düşünceleri 

tespit edilmiştir. Sonuçlar çeşitli demografik özellikler (eğitim durumu, yaş, 

cinsiyet, mesleki tecrübesi, mükellef sayısı, çalışma statüsü) bakımından 

oluşturulan gruplar yönüyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Entegre 

raporlamanın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, bu raporun hazırlanma ve 

sunum sürecinde önemli bir sorumluluk alanına sahip olacak muhasebe meslek 

mensuplarının konu hakkındaki farkındalık ve niteliklerinin arttırılması 

oldukça önemlidir. Bu kapsamda muhasebe meslek mensuplarında entegre 

rapormalamaya ilişkin farkındalık yaratarak, entegre raporlamayı tartışılır hale 

getirmek araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. 

 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırmanın ana kütlesi Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odası’na kayıtlı SMMM ruhsatına sahip 4.983 üyeden oluşmaktadır. Bu 

çalışmada kolayda örnekleme tekniği ile Bursa ilinde faaliyet gösteren 301 

muhasebe meslek mensubuna ulaşılmış ve yüzyüze görüşme tekniği 

kullanılarak anket uygulanmıştır. Yüz yüze görüşme tekniğinin seçilme nedeni 

meslek mensuplarının anlayamadığı soruları sorarak daha doğru ve tutarlı 

bilgiler verilmesini sağlamaktır. Ankette 34 adet ifade yer almakta, 8 adet soru 

demografik özelliklerle, 5 adet soru entegre raporlama ile ilgili soruları 

içermektedir. 

Çalışma kapsamında uygulanan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Anketin 

birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu vb. gibi sorularla 

demografik özellikleri; mesleki unvanları, mesleki tecrübe, çalışma statüsü, 

hizmet verdiği işletme türü, mükellef sayısı vb. gibi sorularla ise muhasebe 

meslek mensuplarının mesleki profili ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu 

bölümde meslek mensuplarına yönelik 8 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde 

entegre raporlama ile ilgili 5 adet soru bulunmaktadır. Bu sorular entegre 

raporlamaya ilişkin seminer veya eğitime katılma durumu, kursa katılma isteği, 
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entegre raporlamaya yönelik çalışma yapma durumu, entegre raporlama ile 

ilgili hangi meteryallere sahip olunduğu ve entegre raporlamanın işletmelere 

sağlayacağı avantajlar ile ilgilidir.  Üçüncü bölümde ise, muhasebe meslek 

mensuplarının Entegre Raporlamaya yönelik farkındalık düzeyleri üzerine 34 

ifadeye yer verilerek bu bölümdeki sorularda “5’li Likert Ölçeği”  esas 

alınmıştır Likert ölçeğinde sorular 1-5 arasında puanlanmıştır. Puanlama ise 

“1=Kesinlikle katılmıyorum”, “2=katılmıyorum”, “3=Kararsızım”, 

“4=Katılıyorum”, “5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde numaralandırılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla analiz 

edilmiştir. Anket çalışması ile örneklemden elde edilen verilere ilişkin; frekans 

analizleri, güvenilirlik analizi, Bağımsız Örneklemler t- Testi ile Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma kapsamında entegre 

raporlama farkındalık düzeyi genel boyutu ile birlikte 4 alt boyut oluşturulmuş 

ve bu boyutların cevaplarının ortalamaları alınarak, çeşitli demografik 

özellikler bağlamında atanmış olan grupların birbirlerinden istatiksel olarak 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılarak bulgular 

değerlendirilmiştir.  Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki tablo da yer 

almaktadır:  

Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. 

H2: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile eğitim durumları arasında anlamlı farklılık vardır. 

H3: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile çalışma statüsü arasında anlamlı farlılık vardır. 

H4: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile entegre raporlamaya ilişkin seminer veya eğitime 

katılma durumu arasında anlamlı farklılık vardır. 

H5: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile entegre raporlamaya ilişkin kursa katılma isteği 

arasında anlamlı farklılık vardır. 

H6: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile entegre raporlamaya ilişkin çalışma yapma durumu 

arasında anlamlı farklılık vardır. 

H7: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile yaş arasında anlamlı farklılık vardır. 

H8: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile mesleki tecrübe arasında anlamlı farklılık vardır. 

H9: Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin 

farkındalık düzeyleri ile mükellef sayısı arasında anlamlı farklılık vardır. 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 13 

 

283 

 

3.3. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde Bursa ilinde bulunan 301 meslek mensuplarına yapılan anket 

sonucunda elde edilen verilerin istatiksel analiz sonuçlarına yer verilmiştir.  

Öncelikle, 5’li likert ölçeğinde yer alan 34 adet ifadenin güvenilirliğini ölçmek 

için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4’te 

sunulmuştur.  

Tablo 2: Güvenilirlik Analizi Tablosu 

Ölçek İfade Sayısı Cronbach’s Alpha 

Entegre Raporlama 

Farkındalık 
34 0,914 

Bilgi Düzeyi 10 0,758 

Beklenti 10 0,749 

Beklenen Fayda 8 0,851 

Denetim ve Standartlaşma 6 0,825 

 
Tablo 2’te yer alan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre Entegre 

Raporlamada Farkındalık genel boyutu ve Bilgi Düzeyi, Beklenti, Beklenen 

Fayda ve Denetim ve Standartlaşma alt boyutlarında Cronbach’s Alpha değeri 

0,70’den büyük olduğu için ankette kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 
3.3.1. Demografik Özelliklere İlişkin Sonuçlar 

Araştırmaya katılan 301 kişinin demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 

3’te ve Tablo 4’da yer almaktadır.  

 

Tablo 3: Demografik Özellikler 

Özellikler Seçenekler Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 90 29.09 

Erkek 211 70.01 

 

Yaş 

23-30 9 3 

31-37 80 26.6 

38-45 109 36.2 

46-53 67 22.3 

54 ve üstü 36 12 

 

Eğitim 

Lisans 271 90 

Yüksek Lisans 30 10 

Doktora 0 0 
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Tablo 3’te incelendiğinde katılımcıların  %70,01’inin erkek, %29,09’unun 

ise kadın olduğu gözlemlenmektedir. Katılımcıların yaş dağılımları 

incelendiğinde en az 23-30, en çok 38-45 yaş aralığında katılımcının olduğu 

görülmektedir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların eğitim durumlarına 

bakıldığında %90’ının lisans mezunu, %10’unun yüksek lisans mezunu olduğu 

görülmekte ve katılımcıların arasında doktora mezunu olmadığı 

görülmektedir.  

Tablo 4’da mesleki unvan, mesleki tecrübe, statü, işletme türü ve 

mükellef sayısına ait bulgulara yer verilmektedir. 

 

Tablo 4:Meslek Mensuplarının Mesleki Profillerine İlişkin Özellikler 

Özellikler Seçenekler Frekans Yüzde (%) 

Mesleki Unvan 

SMMM 301 100 

SMMM+ Bağımsız 

Denetçi 
22 7.3 

Mesleki Tecrübe 

0-5Yıl 16 5.3 

6-11 Yıl 69 22.9 

12-17 Yıl 65 21.6 

18-23 Yıl 91 30.2 

24 ve üstü yıl 60 19.9 

Statü 
Bağımlı 11 3.7 

Bağımsız 290 96.3 

İşletme Türü 
Ulusal 301 100 

Uluslararası 0 0 

Mükellef Sayısı 

0-20 49 16.9 

21-40 79 27.2 

41-60 82 28.3 

61 ve üstü 80 27.6 

  
Araştırma dahilindeki katılımcıların mesleki unvanları incelendiğinde 301 

kişinin SMMM olduğu, 22 kişinin ise (%7,3) hem SMMM hem de Bağımsız 

Denetçi olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların mesleki tecrübeleri 

incelendiğinde 0-5 yıl arası %5,3, 18-23 yıl arasının ise %30,2 oranında olduğu 

görülmektedir. Araştırma dâhilindeki katılımcıların çalışma statüsü 

incelendiğinde %3,7’sinin bağımlı olarak, %96,3’ünün ise bağımsız olarak 

çalıştıkları görülmektedir. Araştırma dâhilindeki katılımcıların %100’ünün 

ulusal işletmelere hizmet verdiği görülmektedir. Araştırma dâhilindeki 

katılımcıların mükellef sayısı incelendiğinde ise 21-40, 41-60 ve 61 ve üstü 

mükellef sayısına sahip olan katılımcı sayısının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Bir şirkette bağımlı çalışan 11 kişi analize dahil edilmediği için, 

mükellef sayısına cevap veren toplam 290 kişi bulunmaktadır.  
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Aşağıda sırayla, katılımcıların entegre raporlamaya ilişkin seminer veya 

eğitime katılma durumu, kursa katılma isteği, entegre raporlamaya yönelik 

çalışma yapma durumu, entegre raporlama ile ilgili hangi materyallere sahip 

olunduğu ve entegre raporlamanın işletmelere sağlayacağı avantajlara ilişkin 

verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 5: Entegre Raporlamayla ilgili seminer/eğitim/kursa katılma/Çalışma 

Yapma durum ve isteği  

 Seçenekler Frekans Yüzde (%) 

Seminer veya 

Eğitime Katılma 

Durumu  

Evet 77 25.6 

Hayır 224 74.4 

Kursa Katılma İsteği 
Evet 139 46.2 

Hayır 162 53.8 

Entegre Raporlamaya 

İlişkin Çalışma 

Yapma Durumu 

Evet 22 7.3 

Hayır 279 92.3 

 
Tablo 5 incelendiğinde “entegre raporlamaya ilişkin seminer veya eğitime 

katıldınız mı?” sorusuna katılımcıların %25,6’sı evet, %74,4’ünün hayır 

cevabını verdiği görülmektedir. Araştırma dâhilindeki katılımcıların “entegre 

raporlamaya ilişkin kursa katılmak ister misiniz?” sorusuna %46,2’sinin evet, 

%53,8’inin hayır cevabını verdiği görülmektedir. Katılımcıların “entegre 

raporlamaya ilişkin bir çalışma yaptınız mı?” sorusuna cevapları ise %7,3 

ünün evet, %92,7’sinin hayır olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 6: Entegre raporlamaya yönelik Materyale Sahip olma 

Materyal 
Cevaplar Cevaplayıcıların 

%’si Frekans % 

Entegre raporlamaya yönelik bilimsel 

makale, kitap, tez, rapor vb. sahip olma 
27 8.5 9 

Entegre raporlama ile ilgili internet çıktılarına 

sahip olma 
58 18.4 19.3 

Herhangi bir materyale sahip değilim 231 73.10 77 

Toplam 316 100 105.3 

 
Tablo 6’de yer alan katılımcıların cevapları incelendiğinde %73,10’unun 

“herhangi bir materyale sahip değilim” seçeneğini işaretlediği görülmektedir. 

Yine katılımcıların %18,4 ü “entegre raporlama ile ilgili internet çıktılarına 

sahipken, yalnızca %8,5 i “entegre raporlamaya yönelik bilimsel makale, kitap, 

tez, rapor vb.” materyale sahip olduğunu söylemiştir. 
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Tablo 7: Entegre Raporlama uygulamasının işletmelere Sağlayacağı 

Avantajlara İlişkin Düşünceler 

Avantaj 
Cevaplar Cevaplayıcıların 

%’si Frekans % 

Vergi avantajı 69 9.7 22.9 

Finansal tablolarda şeffaflık 257 36.1 85.4 

Finansal tablolarda ortak bilgi 

üretimi 
205 28.8 68.1 

Paydaşlarının haklarının 

korunması 
181 25.4 60.1 

Toplam 712 100 236.5 

  
Tablo 7’de katılımcıların entegre rapor uygulamasının işletmelere 

sağlayacağı avantajlara ilişkin verdiği cevaplar incelendiğinde en çok katılım 

gösterilen ifadenin %36,1 ile finansal tablolarda şeffaflık olduğu 

görülmektedir.  Ardından %28,8 ile finansal tablolarda ortak bilgi üretimi ve 

%25,4 ile paydaşlarının haklarının korunması gelmektedir. Katılımcıların 

verdiği cevaplara göre entegre rapor uygulamasının sağlayacağı avantajlar 

arasında %9,7 ile vergi avantajının en alt sırada olduğu gözlemlenmektedir. 

 

3.3.2. Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyi İle İlgili İfadelere 

Verilen Cevapların Dağılımı 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının “Entegre Raporlamada 

Farkındalık Düzeyi” ile ilgili ifadelere verdiği cevapların dağılımları Tablo 8, 

Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’te görülmektedir.  
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Tablo 8: Katılımcıların ‘‘Entegre Raporlamaya Yönelik Bilgi Düzeyi’’ İle 

İlgili İfadelere Verdiği Cevapların Dağılımı    

 
 

Tabloya göre, meslek mensuplarının en fazla katılım gösterdiği ifadeler 

sırayla %72.8 ile “Entegre Raporlama finansal ve finansal olmayan bilgilerin 

karşılaştırılabilirliğini sağlar” ve %75.7 ile “Entegre Raporlama işletmelerin 

tarafsız ve doğru bilgiler ortaya koymasını sağlar”.ifadeleridir.  Yine 

katılımcıların yalnızca %24.9’ u entegre raporlama hakkında yeteri kadar bilgi 

sahibi olduğunu söylemiştir. Katılımcıların yarısından fazlası, entegre 

raporlamanın finansal ve sürdürülebilirlik raporunun birleşiminden oluşan, 

gelecek odaklı, finansal ve finansal olmayan bilgiyi birleştirerek 

karşılaştırılabilir kılan bir rapor olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların 

çok az bir kısmı entegre rapor hakkında güncel gelişmeleri takip etmekte, 

entegre raporlama hakkında ki açıklamaların ve tek düzen hesap planının 

yeterli olduğu görüşüne katılmaktadır. 
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Tablo 9: Katılımcıların‘‘Entegre Raporlamaya Yönelik Beklentiler’’ İle İlgili 

İfadelere Verdiği Cevapların Dağılımı   

 
 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının ‘‘Entegre Raporlamaya Yönelik 

Beklentiler’’ ile ilgili ifadelere verdiği cevaplar incelendiğinde; katılımcıların 

büyük çoğunluğu (%81.4) entegre raporlamanın yönetici kararlarının kalitesini 

artıracağını, işletmeler için gerekli olduğunu (%65.4), finansal raporlamaya 

olan güveni artıracağını (%80.4), sürdürülebilir bir marka değeri oluşturmaya 

yardımcı olacağını(%56.1), ‘TÜRMOB veya üniversiteler tarafından verilecek 

eğitimlerin entegre raporlama uygulama sürecini kolaylaştıracağını(%75.7) 

düşünmektedirler. Ayrıca, entegre raporlamanın kısa sürede benimsenip 

uygulanabileceğini düşünen katılımcı sayısı katılmayanlara göre daha fazladır. 

Yine katılımcıların yarıya yakın kısmı (%43.9), işletmeye ilişkin analizlerde 

su ve enerji kullanımı, karbon salınımı vb. bilgilerin yer almasının kurumsal 

performansı artıracağını düşünmektedir. 

Bununla birlikte entegre raporlamanın maliyet artırıcı bir etken olduğunu 

düşünenlerin sayısı bu ifadeye katılmayanlara göre daha fazladır. Aynı şekilde 

meslek mensuplarının iş yüklerinin azalacağı ve yasal bir zorunluluk olması 

gerektiği ifadelerine katılmayan meslek mensupları katılanlara nazaran daha 

fazladır.  
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Tablo 10: Araştırmaya Katılan Meslek Mensuplarının ‘‘Entegre Raporlamaya 

Yönelik Beklenen Fayda’’ İle İlgili İfadelere Verdiği Cevapların Dağılımı   

 
 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının ‘‘Entegre Raporlamaya Yönelik 

Beklenen Fayda’’ ile ilgili ifadelere verdiği cevaplar incelendiğinde; 

katılımcıların çoğunluğun entegre raporlamanın finansal ve finansal olmayan 

bilgi kalitesini (%77.1) ve finansal raporlarda şeffaflığı (%85.4) artıracağını; 

finansal raporlamada standartlaşma sağlayacağını (%60.8);işletme performans 

ölçümünde daha doğru sonuçlar doğuracağını(%69.7);mesleğin önemini ve 

mesleğe olan talebi (%63.8)artıracağını; işletmeyle ilgili tüm paydaş 

haklarının korunmasına katkı sağlayacağını (%59.8) ve entegre raporlamaya 

dayalı analizlerin daha doğru yorumlamalara neden olacağını (575.4) 

düşündüğü görülmektedir. 

 

Tablo 11: Araştırmaya Katılan Meslek Mensuplarının ‘‘Entegre Raporlamaya 

Yönelik Denetim ve Standartlaşma’’ İle İlgili İfadelere Verdiği Cevapların 

Dağılımı 
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Araştırmaya katılan meslek mensuplarının ‘‘Entegre Raporlamaya Yönelik 

Denetim ve Standartlaşma ’’ ile ilgili ifadelere verdiği cevaplar incelendiğinde; 

katılımcıların büyük kısmının entegre raporlamanın bağımsız denetimi 

kolaylaştırdığı (%79.4) ve etkin bir iç kontrol sistemi ile daha kolay uygulama 

imkanı bulacağı (%85.4) görüşüne sahip olduğu görülmektedir. Yine 

katılımcıların yarıdan fazlası entegre raporlamanın, bilgilerin uluslararası 

düzeyde paylaşımını kolaylaştırdığını (%64.7); bu konuda uluslararası 

standartlaşma gerektiğini (%66.1); vergi için değil bilgi için muhasebe 

anlayışına katkı sağlayacağını (%67.1) ve işletme sahiplerinin bağımsız 

denetime olan direncini azaltacağını (%53.5) düşünmektedirler. 

 

3.3.3. Araştırma Hipotezlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bulgular 

Araştırmanın hipotezlerinin sınanması ve sorularına cevap verebilmek için 

Bağımsız Örneklemler t- Testi ile Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

kullanılarak, farklılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıda sırayla 

demografik özellikler ile entegre raporlama farkındalık düzeyi arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. 

*Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyine Yönelik Cinsiyet 

Karşılaştırmaları 

“Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi”nin cinsiyet açısından farklılık 

gösterip göstermediğini belirleyebilmek için t-Testi ile karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 12’te ve Tablo 13’te sunulmuştur. 

 

Tablo 12: Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına Yönelik Cinsiyet 

Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 12’de yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık, “Bilgi 

Düzeyi” alt boyutuna verilen cevapların ortalamalarının cinsiyet açısından 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiğini (p<0,05) ortaya koymaktadır. 

Beklenti, Beklenen Fayda ve Denetim ve Standartlaşma boyutlarına yönelik 

verilen cevapların ortalamaları cinsiyet açısından istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Söz konusu boyutlarda Erkeklerin cevaplarının 

ortalamalarının Kadınların cevaplarının ortalamalarına göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 13: Entegre Raporlama Farkındalık Genel Boyutuna Yönelik Cinsiyet 

Karşılaştırmaları- Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 13’te yer alan bulgular “Entegre Raporlama Farkındalık 

Düzeyi”genel boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının cinsiyet 

açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır. Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel boyutunda 

erkeklerin cevaplarının ortalamaları kadınların cevaplarının ortalamalarından 

daha yüksek olduğu görülmektedir.                                                                            

*Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyine Yönelik Eğitim Durumu 

Karşılaştırmaları 

“Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi”nin eğitim durumu açısından 

farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için t-Testi ile 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 14’da ve Tablo 15’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 14: Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına Yönelik Eğitim 

Durumu Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
Tablo 14’de yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyi 

tüm alt boyutlarında verilen cevapların ortalamalarının eğitim durumu 

açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır.  
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Tablo 15: Entegre Raporlama Farkındalık Genel Boyutuna Yönelik Eğitim 

Durumu Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 15’de yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının eğitim durumu açısından 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır. 

*Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyine Yönelik Çalışma Statüsü 

Karşılaştırmaları 

Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi’nin çalışma statüsü açısından 

farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için t-Testi ile 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 16’da ve Tablo 17’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 16: Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına Yönelik Çalışma 

Statüsü Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 16’da yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyi 

tüm alt boyutlarında verilen cevapların ortalamalarının çalışma statüsü 

açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır. 

 

Tablo 17: Entegre Raporlama Farkındalık Genel Boyutuna Yönelik Çalışma 

Statüsü Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 
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Tablo 17’de yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının eğitim durumu açısından 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır. 

*Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyine Yönelik Seminer veya Eğitime 

Katılma Durumu Karşılaştırmaları 

“Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi”nin seminer ve eğitime katılma 

durumu açısından farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için t-Testi 

ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 18’de ve Tablo 

19’da sunulmuştur. 

 

Tablo 18: Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına Yönelik Seminer 

ve Eğitime Katılma Durumu Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi 

Sonuçları 

 
 

Tablo 18’de yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyi 

tüm alt boyutlarına yönelik verilen cevapların ortalamalarının “seminer veya 

eğitime katıldınız mı? sorusu açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiğini (p<0,05) ortaya koymaktadır. Söz konusu boyutlarda seminer 

veya eğitime katıldınız mı? sorusuna evet cevabı verenlerin ortalamaları hayır 

cevabını verenlerin ortalamalarından daha yüksektir.  

 

Tablo 19: Entegre Raporlama Farkındalık Genel Boyutuna Yönelik Seminer 

ve Eğitime Katılma Durumu Karşılaştırmaları - Bağımsız Örneklemler t-Testi 

Sonuçları 

 
 

Tablo 19’da yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının “seminer veya eğitime 

katıldınız mı?” sorusu açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiğini (p<0,05) ortaya koymaktadır. Entegre Raporlama Farkındalık 

Düzeyi genel boyutunda “seminer veya eğitime katıldınız mı?” sorusuna evet 
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cevabı verenlerin ortalamaları hayır cevabı verenlerin ortalamalarından daha 

yüksektir.  

*Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyine Yönelik Entegre Raporlamaya 

İlişkin Bir Kursa Katılma İsteği Karşılaştırmaları 

“Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi”nin entegre raporlamaya ilişkin 

bir kursa katılma isteği açısından farklılık gösterip göstermediğini 

belirleyebilmek için t-Testi ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 20’de ve Tablo 21’de sunulmuştur. 

 

Tablo 20: Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına Yönelik Entegre 

Raporlamaya İlişkin Bir Kursa Katılma İsteği Karşılaştırmaları - Bağımsız 

Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 20’de yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık; Bilgi 

Düzeyi alt boyutu dışındaki tüm boyutlara yönelik verilen cevapların 

ortalamalarının “entegre raporlamaya ilişkin bir kursa katılmak ister misiniz?” 

sorusu açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiğini (p<0,05) 

ortaya koymaktadır. Söz konusu boyutlarda bu soruya evet cevabı verenlerin 

ortalamaları hayır cevabını verenlerin ortalamalarından daha yüksektir. 

 

Tablo 21: Entegre Raporlama Farkındalık Genel Boyutuna Yönelik Entegre 

Raporlamaya İlişkin Bir Kursa Katılma İsteği Karşılaştırmaları - Bağımsız 

Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 21’de yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının “entegre raporlamaya 

ilişkin bir kursa katılmak ister misiniz?” sorusu açısından istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık gösterdiğini (p<0,05) ortaya koymaktadır. Entegre 

Raporlama Farkındalık Düzeyi genel boyutunda bu soruya evet cevabı 

verenlerin ortalamaları hayır cevabı verenlerin ortalamalarından daha 

yüksektir.  
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*Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyine Yönelik Entegre Raporlamaya 

İlişkin Bir Çalışma Yapma Durumu Karşılaştırmaları 

Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi’nin entegre raporlamaya ilişkin bir 

çalışma yapmış olma açısından farklılık gösterip göstermediğini 

belirleyebilmek için t-Testi ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 22’de ve Tablo 23’de sunulmuştur. 

 

Tablo 22: Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına Yönelik Entegre 

Raporlamaya İlişkin Çalışma Yapma Durumu Karşılaştırmaları - Bağımsız 

Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 22’te yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık, Beklenen 

Fayda ve Denetim ve Standartlaşma alt boyutları dışındaki tüm boyutlara 

yönelik verilen cevapların ortalamalarının entegre raporlamaya ilişkin bir 

çalışma yaptınız mı? sorusu açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiğini (p<0,05) ortaya koymaktadır. Söz konusu boyutlarda entegre 

raporlamaya ilişkin bir çalışma yaptınız mı? sorusuna evet cevabı verenlerin 

ortalamaları hayır cevabını verenlerin ortalamalarından daha yüksektir. 

 

Tablo 23: Entegre Raporlama Farkındalık Genel Boyutuna Yönelik Entegre 

Raporlamaya İlişkin Çalışma Yapma Durumu Karşılaştırmaları - Bağımsız 

Örneklemler t-Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 23’te yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının entegre raporlamaya 

ilişkin bir çalışma yaptınız mı? sorusu açısından istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık gösterdiğini (p<0,05) ortaya koymaktadır. Entegre Raporlama 

Farkındalık Düzeyi genel boyutunda entegre raporlamaya ilişkin bir çalışma 

yaptınız mı? sorusuna evet cevabı verenlerin ortalamaları hayır cevabı 

verenlerin ortalamalarından daha yüksektir.  
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*Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyine Yönelik Yaş Grubu 

Karşılaştırmaları 

Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi ile yaş grupları arasında farklılık 

olup olmadığını belirleyebilmek için One- Way Anova ile karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 24’de ve Tablo 25’de sunulmuştur. 

 

Tablo 24: Yaş Düzeyi ile Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına 

Yönelik One-Way Anova Analizi Sonuçları 

 
 

Tablo 24’da yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık; Bilgi 

Düzeyi, Beklenti, Beklenen Fayda ve Denetim ve Standartlaşma alt 

boyutlarına verilen cevapların ortalamaları ile yaş grupları arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 25: Yaş Düzeyi İle Entegre Raporlamada Farkındalık Genel Boyutuna 

Yönelik One Way- Anova Analizi Sonuçları 

 
 

Tablo 25’de  yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi 

genel boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının yaş grupları 

açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p<0,05) ortaya 

koymaktadır.  

*Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyine Yönelik Mesleki Tecrübe 

Karşılaştırmaları 

Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi ile mesleki tecrübe arasında 

farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için One- Way Anova ile 
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karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 26’da ve Tablo 27’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 26: Mesleki Tecrübe ile Entegre Raporlama Farkındalık Alt 

Boyutlarına Yönelik One-Way Anova Analizi Sonuçları 

 
 

Tablo 26’da yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık; Bilgi 

Düzeyi, Beklenti, Beklenen Fayda ve Denetim ve Standartlaşma alt 

boyutlarına verilen cevapların ortalamaları ile mesleki tecrübe arasında 

istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır. 

 

Tablo 27: Mesleki Tecrübe ile Entegre Raporlamada Farkındalık Genel 

Boyutuna Yönelik One Way- Anova Analizi Sonuçları 

 
 

Tablo 27’de yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının mesleki tecrübe açısından 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p<0,05) ortaya 

koymaktadır.  
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*Entegre Raporlamada Farkındalık Düzeyine Yönelik Mükellef Sayısı 

Karşılaştırmaları 

Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi ile mükellef sayısı arasında 

farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için One- Way Anova ile 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 28’de ve Tablo 29’da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 28: Mükellef Sayısı İle Entegre Raporlama Farkındalık Alt Boyutlarına 

Yönelik One-Way Anova Analizi Sonuçları 

 
 

Tablo 28’de yer alan bulgular Entegre Raporlamada Farkındalık; Bilgi 

Düzeyi, Beklenti, Beklenen Fayda ve Denetim ve Standartlaşma alt 

boyutlarına verilen cevapların ortalamaları ile mükellef sayısı arasında 

istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediğini (p>0,05) ortaya 

koymaktadır. 

 

Tablo 29: Mükellef Sayısı İle Entegre Raporlamada Farkındalık Genel 

Boyutuna Yönelik One Way- Anova Analizi Sonuçları 

 
Tablo 29’da yer alan bulgular Entegre Raporlama Farkındalık Düzeyi genel 

boyutuna yönelik verilen cevapların ortalamalarının mükellef sayısı açısından 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini (p<0,05) ortaya 

koymaktadır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletme faaliyetleri ile ilgili bilgilerin sunulmasında kurumsal raporlar araç 

olarak kullanılmaktadır. Kurumsal raporlar işletme faaliyetlerinin şeffaflık ve 

hesap verilebilirliğini sağlamada önemli etkiye sahiptir.  Bu raporlar, 
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işletmelerin finansal performanslarına yönelik sonuçların sunulduğu finansal 

raporlar ile işletmelerin, finansal olmayan sosyal, yönetimsel ve çevresel 

performanslarının yer aldığı sürdürülebilirlik raporlarını da ifade etmektedir. 

Finansal raporlar yalnızca finansal performansa yönelik sonuçları sunmakta; 

finansal performansa etki eden finansal olmayan performansa yönelik 

faktörleri açıklamamaktadır. Bu durum işletme faaliyetlerine ilişkin bilgilere 

ihtiyaç duyan bilgi kullanıcılarının birden fazla rapor kullanmasını 

gerektirmektedir. Bilgi kullanıcılarının tek bir rapordan işletme faaliyetleri 

hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri ve finansal performans sonuçları ile 

işletmelerin finansal olmayan faaliyetlerine ilişkin sonuçların birlikte 

sunulması fikri entegre raporlama kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Entegre raporlama kavramı işletmelerin finanasal ve finansal olmayan 

performanslarına ilişkin verilerini bir bütün haline getirerek sermaye ögeleri 

ile birlikte gelecekteki performanslarının kısa, orta ve uzun dönemde nasıl 

değer yaratacağının bilgi kullanıcılarına şeffaf ve karşılaştırılabilir olarak 

sunulmasıdır. Bu kapsamda çalışmada, işletmelerde entegre rapor hazırlamada 

öncelikli olarak görev alacak olan muhasebe meslek mensuplarının bu 

konudaki farkındalık düzeylerinin tespitine yönelik anket yardımıyla bir alan 

araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma Bursa SMMMO‘ ya kayıtlı 301 meslek mensubu üzerinde 

gerçekleştirilmiş ve genel olarak araştırmaya katılan meslek 

mensuplarının %44,6’ sı entegre raporlama ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi 

olmadıklarını ifade etmiştir. Entegre raporlama farkındalık düzeyi tespitine 

ilişkin sorular yanında çalışmada Entegre raporlamada farkındalık düzeyi 

genel boyutu ve alt boyutları (Bilgi Düzeyi,Beklenti,Beklenen Fayda, Denetim 

ve Standartlaşma)ile çeşitli demografik özellikler (eğitim, yaş, cinsiyet, 

mesleki tecrübe, mükellef sayısı, çalışma statüsü vb.)  arasındaki ilişki 

araştırılmıştır.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde, sadece cinsiyet, entegre raporlamaya ilişkin 

seminer veya eğitime katılma, entegre raporlamaya ilişkin kursa katılma isteği 

ve entegre raporlamaya ilişkin çalışma yapma durumu değişkenleri ile entegre 

raporlama farkındalık genel düzeyi ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilebilmiştir.  Yaş, mesleki tecrübe ve mükellef sayısı açısından ise 

sonuçların anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Meslek 

mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin farkındalık düzeyleri eğitim, 

çalışma statüsü, yaş, mesleki tecrübe ve mükellef sayısına göre değişiklik 

yaratmamaktadır.  

Analiz sonuçlarına göre, erkek meslek mensupları entegre raporlama bilgi 

düzeyi alt boyutu açısından kadın meslek mensuplarına göre daha yüksek 

oranda bilgi sahibidir. Yani meslek mensuplarının bilgi düzeyi cinsiyet 

açısından değişiklik yaratmaktadır. Beklenti, Beklenen Fayda ve Denetim ve 

Standartlaşma boyutlarında ise cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Entegre raporlama farkındalık genel boyutuna yönelik 

verilen cevapların ortalamalarının cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Entegre raporlamaya ilişkin seminer veya 

eğitime katılma durumu ise hem farkındalık genel boyutu hem de tüm alt 

boyutlar açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. Entegre raporlamaya 
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ilişkin bir eğitim veya seminere katılan meslek mensuplarının katılmayanlara 

göre entegre raporlama farkındalık düzeyleri daha yüksektir.   

Yine, meslek mensuplarının entegre raporlamaya yönelik farkındalık 

düzeyi genel boyutu ve beklenti, beklenen fayda ile denetim ve standartlaşma 

alt boyutlarına verilen cevapların ortalamalarının kursa katılma isteği 

açısından anlamlı bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Bilgi düzeyi alt 

boyutunda ise anlamlı bir fark yoktur. Entegre raporlamaya ilişkin çalışma 

yapma durumu açısından yapılan incelemede, entegre raporlamada farkındalık 

düzeyi genel boyutu, bilgi düzeyi ve beklenti alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. Beklenen fayda ve denetim ve standartlaşma  alt 

boyutlarında ise verilen cevapların ortalamaları entegre raporlamaya ilişkin 

çalışma yapma durumu açısından farklılık göstermemektedir.  

Genel olarak meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili bilgi 

düzeyleri yeterli değildir. Bu noktada, meslek kuruluşları tarafından meslek 

mensuplarına verilecek eğitim seminerleri ve dağıtılacak eğitim 

materyallerinin entegre raporlama ile ilgili önemli adımlardan biri olacağı 

düşünülmektedir. TÜRMOB veya Üniversiteler tarafından verilecek 

eğitimlerle veya ders programlarına eklenecek lisansüstü derslerle entegre 

raporlama uygulama sürecinin kolaylaşması sağlanabilir, potansiyel veya 

mevcut meslek mensuplarının konuya olan ilgi ve bilgilerinin artması teşvik 

edilebilir. Bu çalışmada Bursa ilindeki meslek mensuplarına anket çalışması 

uygulanılarak entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyleri tespit 

edilmiştir. Gelecek çalışmalarda ise, çalışmanın konusu üzerine farklı illerde 

çalışmalar yapılarak meslek mensuplarının farkındalık düzeyleri ile ilgili 

genelleme yapılabilir.  
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Hususlar Paragraflarının İncelenmesi 
 

Alpaslan YAŞAR1, Eray ÇETİN2 
1Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, E-

mail:ayasar@atu.edu.tr 
2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Düziçi Meslek Yüksekokulu, E-

mail:eraycetin@osmaniye.edu.tr 

1. Giriş 

2000’li yıllarda yaşanan finansal skandallar, denetçi raporlarının ve 

dolayısıyla denetim kalitesinin sorgulanmasına yol açmıştır. Bu durum, 

denetçi raporlarının finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygunluğu, 

şeffaflığı hususlarının tartışılmasına yol açmış ve buna bağlı olarak denetçi 

raporlarının iletişim değerinin arttırılmasına yönelik düzenlemeleri 

beraberinde getirmiştir. Bunun bir sonucu olarak ABD ve Avrupa Birliği 

ülkelerinde denetçi raporlarının güncellenmesine yönelik düzenlemeler, 

Türkiye Denetim Standartlarında da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

kapsamdaki düzenlemelerden birisi de BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda 

Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları 

Standardında 24.03.2017 tarihindeki düzenleme ile yapılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, BDS 706 kapsamında denetçi raporunda yer verilen 

dikkat çekilen hususlar paragraflarında hangi hususlara dikkat çekildiğini 

ortaya koymaktır. Böylece, denetçi raporlarında en çok hangi hususlara dikkat 

çekildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul (BİST)’de 

işlem gören şirketlerin 2018 yılı bağımsız denetim raporlarında ‘Dikkat 

Çekilen Hususlar Paragrafı’ (DÇH Paragrafı) eklenen bağımsız denetçi 

raporları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu kapsamda, denetçi 

raporuna eklenen Dikkat Çekilen Hususlar Paragraflarının nelerden oluştuğu, 

sektörel dağılımı, denetim görüş türleri ve denetim kuruluşları itibariyle 

dağılımı tespit edilmiştir. Böylece, bu çalışmanın, denetçi raporunun iletişim 

değeri açısından, denetçi raporlarında hangi hususlara dikkat çekilmesinin 

gerekli olabileceğine ilişkin literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bu çerçevede; ikinci bölümde, denetçi raporunda Dikkat Çekilen Hususlar 

Paragrafına ilişkin BDS 706 kapsamında açıklamalara yer verilmiştir. 

Araştırmanın yöntemi üçüncü bölümde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, 

araştırma bulgularına yer verilmiştir. Son bölümde ise, çalışmanın sonuçları 

belirtilmiştir. 

 

2. BDS 706 Kapsamında Bağımsız Denetçi Raporunda Dikkat 

Çekilen Hususlar Paragrafları  

BDS 706 ‘Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar 

ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı’, 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında 

başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 24/03/2017 

tarihinde güncellenmiştir. Söz konusu standart, “denetçinin;      a) 

Kullanıcıların finansal tabloları anlamaları açısından temel teşkil edecek 

derecede öneme sahip olan, finansal tablolarda sunulan veya açıklanan husus 
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veya hususlara kullanıcıların dikkatinin çekilmesini veya b) Denetimin, 

denetçinin sorumluluklarının veya denetçi raporunun anlaşılmasıyla ilgili olan 

ve finansal tablolarda sunulan veya açıklananlar dışındaki husus veya 

hususlara kullanıcıların dikkatinin çekilmesini, gerekli görmesi halinde, 

raporunda yer vereceği ilave bildirimleri” düzenler (BDS 706, md. 1)1. 

Finansal tablolarda sunulan veya açıklanan bir hususa kullanıcıların 

dikkatinin çekilmesinin gerekli olduğu durumda, denetçi raporuna dikkat 

çekilen hususlar paragrafı eklenmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir (BDS 

706, md. 8): 

a) Bu hususun BDS 705 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş 

Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı) uyarınca olumlu görüş dışında bir 

görüş verilmesini gerektirmemesi, 

b) BDS 701’in uygulandığı durumlarda, bu hususun denetçi raporunda 

bildirilecek bir kilit denetim konusu olarak belirlenmemiş olması. 

Denetçi, raporuna Dikkat Çekilen Hususlar paragrafı eklediğinde (BDS 

706, md. 9): 

a) Bu paragrafa “Dikkat Çekilen Hususlar” ifadesini içeren uygun bir 

başlık altında ayrı bir bölüm oluşturarak denetçi raporunda yer verir. 

b) Bu paragrafta, dikkat çekilen hususa ve bu hususu tam olarak açıklayan 

ilgili açıklamaların finansal tablolardaki yerine açıkça atıfta bulunur. Bu 

paragraf, yalnızca finansal tablolarda sunulan veya açıklanan bilgilere atıfta 

bulunur.  

c) Dikkat çekilen hususun denetçi görüşünü değiştirmediğini belirtir. 

 

3. Araştırmanın Yöntemi 

BDS 706 kapsamında Dikkat Çekilen Hususlar paragrafı eklenen denetçi 

raporlarının Borsa İstanbul (BİST) şirketlerinin 2018 yılı bağımsız denetim 

raporları üzerinde içerik analizi yöntemiyle incelendiği bu çalışmada; 

aşağıdaki gibi bir yöntem takip edilmiştir: 

 Borsa İstanbul (BİST)’de 2018 yılında işlem gören mali sektör 

dışındaki sektörlerde yer alan şirketler belirlenmiştir. 

 2018 yılı bağımsız denetim raporunda Dikkat Çekilen Hususlar 

paragrafı eklenen şirketler belirlenmiştir.  

 Örnekleme konu şirketlerin denetim raporlarında hangi hususlara 

dikkat çekildiği, bu hususların hangi sektörlerde, hangi tür denetim 

görüşü ve denetim kuruluşu tarafından verildiği ortaya konulmuştur. 

 

3.1. Örneklem Seçimi 

Çalışmanın ana kütlesini, BİST’de 2018 yılında işlem gören 271 şirket 

oluşturmaktadır. Mali sektör şirketleri çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 

Bu kapsamda, bağımsız denetim raporunda Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı 

eklenen 30 şirket çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada,  

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) kurumsal web sayfasındaki denetçi 

raporları kullanılmıştır. 

                                                     
1 Bu çalışmanın konusunu Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı oluşturması nedeniyle, söz konusu 

standart’ta yapılan diğer hususlar paragrafı ile ilgili açıklamalara yer verilmemiştir. 
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3.2. Veri Analiz Yöntemi 

Denetçi raporlarında hangi hususlara dikkat çekildiğinin incelendiği bu 

çalışmada, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Bu analiz yönteminde, büyük miktardaki veriler birkaç kategoriye 

indirilmektedir (Creswell, 2016, 48-49). Çıkarsama esasına dayanan bu 

yöntem, bir takım aşamalarda gerçekleşmektedir. Bu aşamalar; araştırma 

hedeflerinin belirlenmesi, örneklemin oluşturulması ve örneklemin bölüneceği 

birimler ve bunların içinde toplanacağı kategorilerin saptanması, kategori 

frekanslarının nicel olarak belirlenmesi, gerektiğinde kategoriler arasındaki 

ilişkilerin çözümlenmesi, değerlendirme, çıkarsama ve yorumlama şeklinde 

olabilmektedir (Bilgin, 2014, 11). 

 

4. Araştırma Bulguları 

Bağımsız denetçi raporunda Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı eklenen 

örneklemdeki 30 şirketin 2018 yılı denetçi raporları içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Bu kapsamda, denetçi raporlarında hangi hususlara dikkat 

çekildiği, bu hususların hangi sektörlerdeki şirketlere, hangi tür denetim 

görüşü ve denetim kuruluşu tarafından verildiği Tablolar şeklinde ortaya 

konulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

4.1. DÇH Paragrafı Eklenen Denetçi Raporlarının ve Dikkat Çekilen 

Hususların Sektörel Dağılımı 

Dikkat Çekilen Hususlar (DÇH) Paragrafı eklenen denetçi raporlarının ve 

dikkat çekilen husus sayılarının sektörlere göre sayısal dağılımına Tablo 1’de 

yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: DÇH Paragrafı Eklenen Denetçi Raporlarının ve Dikkat Çekilen 

Hususların Sektörel Dağılımı 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, sektördeki toplam 271 şirket’ten 30’unun 

(%11) denetçi raporuna DÇH Paragrafı eklenmiştir. DÇH paragrafı eklenen 

örneklemdeki denetçi raporlarında toplam 54 hususa dikkat çekilmiştir. Tablo 

1’de, sektördeki şirket sayısına göre DÇH paragrafı eklenen şirket sayısının en 

fazla olduğu sektörün, Madencilik sektörü (%75) olduğu görülmektedir. 

 

4.2. DÇH Paragrafı Eklenen Denetçi Raporlarının Görüş Türlerine 

Göre Dağılımı 

Bağımsız Denetçi raporunda BDS 706 kapsamında DÇH Paragrafı eklenen 

örneklemdeki 30 şirket için verilen denetim görüşlerinin sayısal dağılımı Tablo 

2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı Eklenen Denetim Görüşlerinin 

Görüş Türlerine Göre Dağılımı 

 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, denetçi raporuna DÇH Paragrafı eklenen 

şirketlere verilen denetim görüşlerinin en çok (%54) ‘olumlu’ görüş türünde 

olduğu görülmektedir. Bunu ‘sınırlı olumlu görüş’ (%43) ve ‘görüş 

bildirmekten kaçınma’ (%3) denetim görüşleri izlemiştir. 

 

4.3. DÇH Paragrafı Eklenen Denetçi Raporlarının Denetim 

Kuruluşlarına Göre Dağılımı 

BDS 706 kapsamında DÇH Paragrafı eklenen denetçi raporlarının denetim 

kuruluşları itibariyle sayısal dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: DÇH Paragrafı Eklenen Denetçi Raporlarının Denetim 

Kuruluşlarına Göre Dağılımı 

 

 
 

Tablo 3’te görüldüğü üzere; DÇH paragrafı eklenen denetçi raporu, en 

fazla (%70) diğer denetim kuruluşlarınca (ulusal ve uluslararası); en az (%30) 

ise 4 büyükler olarak adlandırılan denetim kuruluşlarınca düzenlenmiştir. 
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4.4. Denetçi Raporlarına Eklenen DÇH Paragraflarının İçeriği 

Bağımsız denetçi raporunda BDS 706 kapsamında DÇH paragrafı 

eklenmek suretiyle hangi hususlara yer verildiği Tablo 4’te özet olarak 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Denetçi Raporlarına Eklenen DÇH Paragraflarının İçeriği 

 Dikkat Çekilen Hususlar (DÇH) Paragraflarının İçeriği Frekans 

1 

İstisnai bir davanın veya düzenleyici bir kurumun yaptığı 

incelemenin/verdiği kararın gelecekte ortaya çıkacak sonucuna 

ilişkin bir belirsizliğin bulunması 

13 

2 

İlişkili taraf açıklamaları, ticari alacak ve borçlar, maddi duran 

varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve finansal araçlardan 
kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin bilgilendirme 

7 

3 
İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli 
belirsizliğe ilişkin açıklama 

4 

4 Raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin bilgilendirme 3 

5 
2015, 2016 ve 2017 mali tablolarının genel kurula sunulamaması ve 

genel kurul tarafından onaylanmamasına ilişkin bilgilendirme 
3 

6 

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların 

açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması 
gereken diğer hususlar 

2 

7 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının 
Düzeltilmesine ilişkin bilgilendirme 

2 

8 
Sermaye avansının geri ödenmesine ilişkin protokol düzenlenmesine 
ilişkin bilgilendirme 

2 

9 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesine ilişkin 
bilgilendirme 

2 

10 
 

Yatırım teşvik süreci revizyonuna ilişkin bilgilendirme 1 

11 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ilişkin bilgilendirme 1 

12 
Finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlara ilişkin 

bilgilendirme 
1 

13 
Grup’un operasyon maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen 

gelişmelere ilişkin bilgilendirme. 
1 

14 
Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler kapsamında Rekabet 

Kurumu incelemesi 
1 

15 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirme 1 

16 Verilen/alınan teminatlar/ipotekler/rehinlere ilişkin bilgilendirme. 1 

17 TMSF ile imzalanan borç protokolü 1 

18 
Bağlı ortaklığın %50 oranla sahip olduğu ve özkaynak yöntemiyle 
değerlenen müşterek yönetime tabi ortaklığının finansal tablolarının 

denetlenmemiş olması 

  1 

19 İşletmenin finansal durumunu önemli ölçüde etkilemiş veya 

etkilemeye devam eden ciddi bir afet durumu 
1 

20 Çalışma sermayesi eksikliğine ilişkin bilgilendirme 1 
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Tablo 4’ün devamı: 

  

21 Önceki döneme ilişkin şartlı denetim görüşünün dayanağının 
ortadan kalkmasına ilişkin bilgilendirme 

  1 

22 Peşin ödenmiş giderlere ilişkin bilgilendirme 1 

23 Diğer alacak ve borçlara ilişkin bilgilendirme 1 

24 Döviz bazlı işlemlerde yabancı ülke kur politikasının uygulanmasına 

ilişkin bilgilendirme 
1 

25 İdari para cezası ve gecikme zammına ait olarak finansal tablolarda 

karşılık ayrılmasına ilişkin bilgilendirme 
1 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, denetçi raporunda Dikkat Çekilen Hususlar 

Paragraflarında en çok dikkat çekilen üç durum sırasıyla aşağıdaki gibidir:  

1. İstisnai bir davanın veya düzenleyici bir kurumun yaptığı 

incelemenin/verdiği kararın gelecekte ortaya çıkacak sonucuna ilişkin bir 

belirsizliğin bulunması 

2. İlişkili taraf açıklamaları, ticari alacak ve borçlar, maddi duran 

varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve finansal araçlardan kaynaklanan 

risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin bilgilendirme 

3. İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli 

belirsizliğe ilişkin açıklama 

 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören mali sektör dışındaki 

şirketlerin 2018 yılı denetçi raporları, BDS 706 kapsamında Dikkat Çekilen 

Hususlar paragrafı yönünden içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.  

Çalışmada, denetçi raporunda Dikkat Çekilen Hususlar (DÇH) Paragrafı 

eklenen 30 şirket olduğu ve bu kapsamdaki denetçi raporlarında 54 hususa 

dikkat çekildiği tespit edilmiştir. Örneklemdeki söz konusu şirketlerin denetçi 

raporları incelendiğinde; DÇH paragrafının en fazla (%75) madencilik 

sektöründeki şirketlerde olduğu, en çok (%54) ‘olumlu’ görüş türünde ve 4 

büyükler dışındaki diğer denetim kuruluşları tarafından (%70) verildiği 

görülmektedir.  

Bağımsız Denetçi raporunda BDS 706 kapsamında DÇH paragrafı 

eklenmek suretiyle dikkat çekilen 54 husus incelendiğinde (Tablo 4); en çok 

dikkat çekilen üç hususun aşağıdaki gibi olduğu anlaşılmaktadır: 

1. İstisnai bir davanın veya düzenleyici bir kurumun yaptığı 

incelemenin/verdiği kararın gelecekte ortaya çıkacak sonucuna ilişkin bir 

belirsizliğin bulunması 

2. İlişkili taraf açıklamaları, ticari alacak ve borçlar, maddi duran 

varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve finansal araçlardan kaynaklanan 

risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin bilgilendirme 

3. İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli 

belirsizliğe ilişkin açıklama  

Bu çerçevede, bu çalışma ile denetçi raporuna eklenen Dikkat Çekilen 

Hususlar Paragraflarında hangi hususlara dikkat çekildiğinin, dikkat çekilen 
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hususlar paragrafının sektörel dağılımının, denetim görüş türleri ve denetim 

kuruluşları itibariyle dağılımının nasıl olduğuna ilişkin tespitler yapılmıştır. 

Böylece, denetçi raporlarında yer alan dikkat çekilen hususlar aracılığıyla 

denetçi raporunun iletişim değeri açısından genel bir görünüm verilmeye 

çalışılmıştır. 
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1. Giriş 

Entropi, herhangi bir organizasyonun mekanik işe çevrilemeyecek enerjisi 

olarak kabul edilmektedir. Bu tanıma göre entropi, her organizasyonun 

bozulmaya veya yok olmaya dönük içsel enerjisi olarak kısaca ifade 

edilebilecektir. Bu bağlamda, organizasyonun yaşamı entropinin azaltılarak 

entalpisinin(iç.enerjisinin) artırılmasına bağlıdır. Ancak her bir 

organizasyonun karar verme süreçleri, orgnizasyonun entropisini ve entalpisini 

doğrudan ilgilendirmektedir.  

Organizasyonların karar verme süreçleri, iç ve dış etkenlerden doğrudan ve 

dolaylı olarak etkilenmektedir. Karar verme süreçleri, karar vericilerin 

verdikleri çeşitli kararlara göre sınıflandırılmaktadır. Karar verme, bir karar 

vericinin karşılaştığı sorunlar karşısında, farklı çözüm alternatiflerini ortaya 

koyarak, bu alternatiflerden birisini seçerek uygulamaya koyma olarak 

tanımlanmaktadır.  

Karar verme süreçlerinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler arasında: doğrusal programlama, ulaştırma modelleri, PERT-CPM, 

oyun teorisi, karar verme ağacı, kuyruk teorisi, simülasyon, çoklu karar verme 

yöntemleri ( ELECTRE, TOPSIS, PROMETHEE, VIKOR, Analitik Hiyerarşi 

Süreci(AHP), Analitik Serim Süreci(ANP), bulanık mantık, optimizasyon 

sayılabilecektir.  

Bu bölümde, karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerin başında gelen 

PERT(Program Evaluation and Review Technique) ve CPM(Critical Path 

Method) yöntemleri tanıtılacak ve bu yöntemlerin proje planlaması ve 

kontrolünde kullanımları ortaya konulacak ve bu yöntemlerin Organizasyonun 

entropisini nasıl etkilediği ortaya konulacaktır.  

2. Karar Verme ve Karar Verme Yöntemleri  

Karar verme, analitik ve sisteme dayalı bir yaklaşım ile karar vericilerin 

karar alma sürecindeki en kritik noktadır. Karar teorilerine göre, “iyi karar” 

mantık destekleyicileri ile kantitatif bir biçimde verilen karar sonucu 

alternatiflerin arasından en iyi olanın seçilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Kararların iyilik derecesi, çıktılarının tutarlılık verilerine de bağlı olacaktır. Bu 

durumda, çıktıları yakından etkileyen temel faktörler; karar verme sonucunda 

mailto:hamdiyyldz@ksu.edu.tr
mailto:omerbuyukbas@ksu.edu.tr
mailto:hakansimsek@ksu.edu.tr


Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 15 

 

319 

 

ulaşılacak amaç, kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenler, elde edilmesi 

olası ihtimaller, uygun bir karar kriteri seçimi, her bir alternatife ilişkin gelir-

gider tahminlemesi olmak üzere sıralanabilecektir.  

 Karar verme sürecinin temel faaliyetleri;  

a.Sorunun tespit edilmesi 

b.Çözüm yollarının belirlenmesi 

c.En uygun çözüm modelinin seçilmesi 

d.Seçilen çözüm yolunun uygulanması 

Bir organizasyonun karar verme süreçlerindeki ana aşamalar yukarıda 

sıralansa da, karar verme davranışının karar verici tarafından nasıl bir ortamda 

alındığı da oldukça önemlidir. Bu ortama göre, karar vericinin kullanacağı 

kriterler şekillenmektedir. Temel olarak; belirlilik şartları altında karar verme, 

belirsizlik şartları altında karar verme, risk şartları altında karar verme, 

belirsizlik ve risk şartları altında karar verme ortamları sıralanabilecektir.  

Öte taraftan; karar verme yöntemleri olarak çoklu karar verme yöntemleri, 

bulanık mantık, bekleme modelleri(kuyruk modelleri), ulaştırma modelleri, 

simulasyon ve optimizasyon yöntemleridir. Bu yöntemler ile ilgili aşağıda 

kısaca bilgiler verilecektir: 

Çoklu karar verme yöntemleri, karar noktaları için değerlendirme 

faktörlerini birarada çözüme sokar ve karar verici için karar dağılımını 

sınırlamaktadır. Bu yöntemler; ELECTRE, TOPSIS, PROMETHEE, VIKOR, 

Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) ve Analitik Serim Süreci ( ANP) olarak 

sıralanabilecektir. ELECTRE yöntemi, 1960’lı yılların sonunda Roy’un öne 

sürmesi ile, Nijkamp – Van Delft (1977) ve Voogd (1983) tarafından 

geliştirilerek alternatif karar noktaları arasında ikili üstünlüklerin 

değerlendirilmesine dayanmaktadır. TOPSIS( Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution) Yoon ve Hwang tarafından 1980 yılında 

geliştirilmiştir ve Electre yönteminin altyapısı üzerine kurgulanmıştır. Çözüm 

süreci ise Electre yöntemine göre daha kısadır. Electre yöntemi ile ilk iki 

aşaması ortaktır. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations), 1982 yılına J.P. Brans tarafından geliştirilmiştir. 

Yöntemde, her bir değerlendirme faktörünün kendi iç ilişkisini de dikkate 

almaktadır. Değerlendirme faktörlerinin iç ilişkisi, veri kümesinin dağılımıyla 

ortaya konmaktadır ve yöntemde 6 farklı dağılım ile 7 adım bulunmaktadır.  

VIKOR(Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) 

yöntemi, yakınlık ölçülerine göre sıralama amacı taşıyan tüm karar 

noktalarının ideal karar noktasına ulaşmasına dayanmaktadır. Topsis 

yöntemine benzemekle birlikte, Vikor yöntemi karar noktasına uzaklıkların 

ağırlıklarını alması ile ayrılmaktadır. Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP-Analytic 

Hierarchy Process), ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert tarafından ortaya 

atılmıştır. 1977’de ise Saaty tarafından bir model geliştirilerek karar verme 

problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. AHP, karar hiyerarşisinde 

kullanılan karar noktalarının yüzde olarak dağılımlarını tahminleme 
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yöntemidir. Kriterlerin önem ağırlığına göre, karar değişkenini etkileme oranı 

değişmektedir. Analitik Serim süreci (ANP) ise, AHP yönteminin aksine 

değerlendirilen faktörlerin birbirine bağımlı ve ilişkili olduğu gerçeği altında 

kararları değerlendirmektedir. ANP, T. Saaty tarafından 1980 senesinde 

geliştirilmiştir. ANP, değerlendirme ölçütleri arasındaki etkileşimi 

açıklamaktadır(Armacost, 1994). 

Bulanık mantık kavramı ise temelini belirsizlik kavramından almaktadır. 

Belirsizlik içerisinde barındırdığı olasılıklar ve bu olasılıkların doğuracağı 

veya doğurabileceği riskleri içerdiğinden karar sürecinde nasıl bir mantık 

kullanılacağına ilişkin karar yöntemleri araştırılmıştır. En etkin yönteme 

ulaşabilmek adına bulanık mantık kavramını, Loutfi Zadeh’in ortaya atması ile 

klasik mantık ve özelliklerine karşı çıkılmıştır. Bulanık mantığın başlıca 

özellikleri olarak: 

-Her kavramın derecesi bulunmaktadır, 

-Her mantıksal sistem bulanıklaştırılabilmektedir,  

-Geçerliliği kesin olmamakla birlikte yaklaşık çıkarım kurallarına sahip 

olmaktadır, 

-Dilsel olarak ifade edilebilecek doğruluk dereceleri bulunmaktadır. 

Bulanık mantık, doğrudan kullanıcı girişlerine ve kullanıcının 

deneyimlerinden yararlanabilmesine imkan tanımaktadır. Bulanık mantık 

uygulamada; karar verici olarak akıllı şanzıman tipleri kullanan otomobil 

firmalarında ( Subaru, Honda ve Nissan), bellek kullanımlarında depolama 

imkanını azaltma gibi durumlarda kullanılmaktadır. Bulanık mantık 

uygulamaları birçok sektörde, çimento sektöründe verimliliği sağlamak üzere 

akıllı denetleyici kurgulamak üzere, elektronik eşyaların bütününde 

kullanılmaktadır(Lootsma, 1997). 

Tablo 1: Bulanık Mantık Uygulamaları 
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Bekleme modeli ( kuyruk teorisi), günlük yaşamdan hareketle sık sık 

sıralı durumlar ile karşılaşmamızdan beslenen bir modeldir. Örneğin; ATM 

önünde, otobüs duraklarında, satın al-hemen ye mekanlarında kuyruk 

kültürünün bir yansımasını yaşamaktayızdır. İşimizi gerçekleştirmeden önce 

daha önce o işin çözümü konusunda sıraya girmiş daha başka kişiler 

bulunmakta olduğundan, kuyruk teorisinde ki bu durum işletmenin faaliyetleri 

konusunda da dile getirilmiştir. İşletmelerde kayıp maliyetlerin ortaya 

çıkarılması kuyruk teorisine göre daha düzenli planlamalar ve kaynakları 

doğru kullanma imkanı sağlamıştır. Bekleme hattı ve iş süreçlerinin 

özelliklerine göre ihtiyaç duyulan işlemler gereksinimi doğru bir biçimde 

ortaya konabilecektir(Resnik, 2000). 

Bekleme hatları ve iş süreçlerinin özelliklerini, çeşitli alt süreçler 

belirlemektedir: 

-Müşteriler, servis imkanından yararlanmak için gelen potansiyel 

kullanıcılar, 

-Potansiyel kullanıcıların talep ettikleri zaman dilimi ve bu dilim ile 

ilgili belirsizlik durumu, 

-Hizmet imkanları ve hizmeti oluşturan faktörler, 

-Kullanıcı davranışları ile ilgili ortaya çıkan belirsizlik ve risk içeren 

faktörlerdir. 

Ulaştırma modeli kavramı ise doğrusal programlamanın spesifik bir biçimi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaştırma durumunda ortaya çıkan maliyetlerin 

minimizasyonunu amaçlayan bir yöntem grubudur. Taşıma maliyetlerini en 

aza indirmek üzere kullanılan bu model, üretim yerinden işetmenin uygun 

gördüğü üretim yeri ağına optimal dağılımı amaçlamaktadır. Bu model ile, 

işletmenin mevcut üretim kapasitesi ve satış bölgesindeki talepler birbiri ile 

eşleştirilmektedir. Arz ve talep uyumsuzluğunu da gidermeyi amaçlayan bu 

sistem ilk olarak Kantorovich ile birlikte Hitchcook tarafından kullanılmıştır.  

Ulaştırma modeli grubu altında geliştirilen modellerden ilki Cooper ve 

Charnes tarafından oluşturulan Atlama taşı(stepping stone) modelidir. Bu 

model sadeleştirilerek modi(modified distribution) yöntemi geliştirilmiştir. 

Daha sonra ise, Vogel tarafından Vam(Vogel’s Approximation Method) ile 

Russell tarafından Ram(Russel’s approximation method) geliştirilmiştir. 

Burada maliyet minimazisyonu ile kar maksimizasyonu kullanılarak karar 

verme süreçleri işletilmektedir(Cohen, 1988, 29). 

Simulasyon yöntemi ise bilgi işlem tabanlı karar vermeye yardımcı 

metodolojilerden birisidir. Bu yöntem, gerçeğin birebir temsili ve gerçeği 

yaşamak anlamına gelen bilgisayar tabanlı gerçekliği kullanmaktadır. Bu 

sayede, işletmenin veya sistemin karşılaştığı sorunlara karşı doğru planlamalar 

ve çözümler sunabilmek mümkün olmaktadır. Belli başlı simülasyon 

modelleri; Monte Carlo Simulasyonu, Oyun Simulasyonu ve Model 

örneklemesidir. Simulasyon yönteminin kullanıldığı alanlar; teorik ve 

uygulamalalı olarak ikiye ayrılmaktadır: Teorik alanda kullanılması ile; 
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Fonksiyon eğrisinin altında kalan alan doğru tahmin edilebilmekte, 

matrikslerle ilgili hesaplamalar gerçekleştirilmekte, kısmi diferansiyel 

hesaplamaları ve fizik ile ilgili hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Diğer 

taraftan, uygulamalı alanda kullanımı ile; süreç tasarımı yapılabilmekte, iş akış 

şemaları oluşturulabilmekte, haberleşme sistemi tasarımı kurulabilmekte, 

ekonomi tahminleri gerçekleştirilebilmekte ve nüfus tahminlemesi gibi birçok 

farklı alanda veriler kullanılarak tahminler yapılabilmekte ve geleceğe ilişkin 

görsellik yakalanabilmektedir(Ravindran, 2008). 

Optimizasyon yöntemi ise karar verme sürecinde kullanılan doğrusal 

programlama kullanarak en uygun koşul ve sonuçlara ulaşmayı sağlayan 

yöntemdir. Bu yöntemde; karar değişkeni, amaç fonksiyonu ve kısıtlar oldukça 

önemlidir. Optimizasyon yönteminde sonuca götürecek bir model kurulurken 

başlıca şu aşamalar izlenmektedir: (Hillier, 2005) 

-Karar değişkenleri belirlenir: Karar veren için amacını 

gerçekleştireceği karar değişkenleri belirlenir. 

-Amaç fonksiyonu kurulur: Amacın maksimizasyon ve minimizasyon 

olmasına göre fonksiyonun yönü değişmektedir. 

-Kısıt değişkenleri oluşturulur: Kısıtlar karar vericinin amacına 

ulaşmada kullanacağı kaynaklardır.  

Optimizasyon yönteminde kullanılan simplex metodu; üç veya daha fazla 

karar değişkenine sahip doğrusal programlama, 1947 yılında George Dantzig 

tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Simplex modelinde kullanılan ana 

adımlar: 

1.Modelin standart hale getirilmesi 

2.Başlangıç simplex tablosunun oluşturulması 

3.Simplex tablosunun optimal olup olmadığının kontrol edilmesi ve eğer 

optimal değilse işleme girecek ve çıkacak değişkenlerin saptanması 

4.Bir sonraki simplex tablosunun oluşturulması 

5.Optimal tablonun elde edilmesi ve yorumlanmasıdır(Mcmullen, 1999). 

Kullanılan yöntemler ve modeller karar vermenin doğası gereği insan 

davranışlarına karar verme süreçlerine imkan tanıyacak olup, organizasyonun 

en iyi şekilde çalışmasına ve entropiden korunmasını sağlayacaktır. Bu 

nedenle, karar verme yöntemleri projenin doğru işlemesi ve organizasyonun 

yapısının korunumu için entalpiyi kuvvetlendiren bir yönetim aracıdır.  

3. PERT-CPM Tekniği 

Savunma ve aktif saldırı sistemlerinin geliştirilmesi askeri amaçlı 

projelerin birçok yeniliğe ve teknolojik ilerlemeye imkan sağlamasına zemin 

hazırlamıştır. Organizasyonel eksiklikleri gidermek üzerine ve yeni üretimler 

gerçekleştirmek amacıyla, proje planlamasında zaman ve maliyet yönetimini 

maksimuma çıkartmayı amaçlayan PERT-CPM teknikleri, etkin bir araç 

olarak kullanılmaktadır.  
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PERT-CPM, en iyileştirerek gidilen yol konusunda ortak amacı sağlayan, 

kritik faaliyetlerdir. Faaliyetlerin süresinin bilinip – bilinmemesine göre 

doğrudan farklılıklar oluşturan bu tekniklerin kullanımında, PERT her bir 

faaliyet için üç farklı hesabı olasılıklandırarak tespit ederken başka bir deyişle 

proje faaliyetlerine ilişkin süreler net olarak bilinmediğinde kullanılırken, 

CPM kullanımında projenin ilgili faaliyetlerine ilişkin süreler bilinmektedir.  

Buna karşın, PERT ve CPM tekniklerinde altı temel işlem sıra ile 

yapılmaktadır. Bu işlemler, aşağıda sıralanmaktadır.  

-.Proje faaliyetlerinin belirlenmesi, 

-.Proje faaliyetleri arasında ilişki kurarak, faaliyetlerin birbirleri ile 

ilişkilerini sıralamak, 

-.Faaliyetler arasındaki ilişki zincirini ortaya koymak, 

-.Her bir proje faaliyeti için zaman ve maliyet tahminlemesi yapmak, 

-.Çizilen zincirde en fazla süreye sahip olan kritik yolun tespit edilmesi,  

-.Çizim yardımı ile planlama ve programlamanın yapılmasıdır. 

PERT ve CPM tekniklerinin kullanımındaki temel kavramlar; faaliyet, 

olay, proje, kritik faaliyet ve kritik yol kavramlarıdır. Faaliyet kavramı, 

projenin yapılması gereken işlerinden birisidir. Çizim üzerinde faaliyet 

kavramı ok ile gösterilmektedir. Olay kavramı ise, faaliyetin başlamasını veya 

sona ermesini ifade eden zaman dilimidir. Olay terimi çizim üzerinde daire 

şeklinde gösterilmektedir. Proje kavramı ise, faaliyet ve olaylardan 

oluşmaktadır. Kritik yol kavramı ise, projenin başlangıç ve bitiş noktaları 

arasında, projenin faaliyetleri süreleri toplandığında en uzun süreyi gösteren 

yolu ifade etmektedir. Kritik faaliyet kavramı ise kritik yol üzerinde bulunan 

faaliyete denilmektedir. Kritik faaliyetlerde yaşanan herhangi bir olumsuzluk 

projenin gidişatını doğrudan etkilemektedir.  

Şekil 1: PERT tekniğinde proje faaliyet ve olaylarının gösterimi 

 

Şekil 2: Aktif faaliyetlerin gösterim örneği 
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Örnek olarak Şekil 2’de bulunan A faaliyeti prefabrik ev yapımı için karar 

alınarak, arazinin yasal işlemlerinin hazırlatılması, B faaliyeti ise prefabrik ev 

malzemelerinin ilgili üretici tarafından hazırlanılıp proje alanına getirilmesini, 

C faaliyeti ise prefabrik evin kurulumunun hazırlanan zemin üzerine monte 

edilmesini içermektedir.  

Proje faaliyetleri arasında zaman zaman boş faaliyetler bulunmaktadır. Boş 

faaliyet, zaman ve kaynak kullanımını gerektirmeyen faaliyettir. Boş 

faaliyetler, kesikli çizgiler ile ifade edilmektedir. Bu durum, Şekil 3’de örnek 

gösterim ile ifade edilmektedir. Şekil 3’de D faaliyeti kesik çizgi ile 

gösterildiğinden, bu boş faaliyet ile 3. Ve 6. Olaylar birbiri ile bağlanmıştır. 

Bu nedenle, F faaliyetinin başlayabilmesi B, C ve D olaylarının 

tamamlanabilmesine bağlıdır.  

Şekil 3: Boş faaliyetin gösterilmesi 

 

PERT tekniği kullanılarak proje planlaması yapılırken iyimser, kötümser 

ve en olası tahmin olmak üzere üç farklı zaman tahminlemesi yapılmaktadır. 

İyimser tahmin, en olumlu şartlar altında bir faaliyetin tamamlanabilmesi için 

kullanılacak en kısa süreyi sağlayan tahmindir. İyimser tahminde, bütün 

gecikme ve aksamalar yok sayılmaktadır. Kötümser tahmin ise, projede yer 

alan bir faaliyetin tamamlanabilmesi için en uzun zamanı dikkate alan 

tahmindir. Kötümser süre tahmininde, gecikme ve aksamaların hepsi dikkate 

alınmaktadır. En olası tahmin ise, iyimser ve kötümser tahmin arasındaki bir 

denge noktasını temsil etmektedir.  

Projeyi oluşturan faaliyetlere ilişkin olası süreler aşağıda bulunan 

formül yardımı ile hesaplanmaktadır. 

a:İyimser zaman 

b:Kötümser zaman 

c:en olası tahmin 

M:medyan(orta değer)=
𝑎+𝑏

2
 

Buradan hareketle, projede yer alan sürelere ilişkin değişkenler ise: 

te: 
𝑎+4𝑚+𝑏

6
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σ:(
𝑏−𝑎

6
) 

σ2: (
𝑏−𝑎

6
)2 

biçiminde ifade edilecektir. 

Örnek 1: X İnşaat İşletmesi’nin yeni projesi YYx projesine ilişkin 

faaliyet ve süre tahminleri aşağıda verilmiştir. Projenin PERT çizimini 

yaparak, beklenen süreleri hesaplayınız. Projenin 53 haftada tamamlanma 

olasılığını bulunuz. 

Faaliyet İyimser tahmin 

(a) 

Kötümser 

tahmin(b) 

En olası 

tahmin(m) 

A (1-2) 8 12 10 

B (1-3) 6 8 7 

C (2-4) 3 3 3 

D (3-4) 10 30 20 

E (3-5) 6 8 7 

F (4-6) 9 11 10 

G (5-6) 4 10 7 

H (6-7) 14 16 15 

 

Çözüm 1:  

 Projenin ilgili PERT çizimi aşağıda bulunmaktadır:  

 

 

 

Faaliyetlere ilişkin beklenen süreler hesaplanmak istendiğinde ise; 

te= 
𝑎+4𝑚+𝑏

6
 formulü kullanılarak hesaplamalar yapılacaktır. (te:en 

erken bitirme süresi) 
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teA(1-2)= 
8+4(10)+12

6
=10 

teB(1-3)= 
6+4(7)+8

6
=7 

teC(2-4)= 
3+4(3)+3

6
=3 

teD(3-4)= 
10+4(20)+30

6
=20 

teE(3-5)= 
6+4(7)+8

6
=7 

teF(4-6)= 
9+4(10)+11

6
=10 

teG(5-6)= 
4+4(7)+10

6
=7 

teH(6-7)= 
14+4(15)+16

6
=15 

Projenin başarıya ulaşması için izlenmesi gereken yollar ve süreleri: 

 Yol Süre 

1.alternatif A-C-F-H 10+3+10+15=38 

2.alternatif B-D-F-H 7+20+10+15=52 

3.alternatif B-E-G-H 7+7+7+15=36 

  

Kritik yol 3 alternatif arasından en uzun sürede bitecek olan yol 

olduğundan, 2.alternatif başka bir deyişle B-D-F-H faaliyetlerinden 

oluşmaktadır. Projenin programlanmış tamamlanma süresinin 53 hafta olduğu 

belirlendiğinden, bu hedefin gerçekleşme olasılığı: 

Kritik Yol Faaliyet Standart Sapma Varyans 

B(1-3) 8-6/6 0.111 

D(3-4) 30-10/6 3.333 

F(4-6) 11-9/6 0.111 

H(6-7) 16-14/6 0.111 

Toplam Varyans 3.666 

Standart Sapma 1.91 (Toplam varyansın karekök içerisinde 

hesaplanması ile bulunmaktadır.) 

  

Projenin 53 haftadan önce tamamlanabileceğine ilişkin olasılığı bulmak 

için, standardize edilmiş sapma(R) bulunmalıdır. R 

değeri=
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑙𝑎𝑛𝑚𝚤ş 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖−𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎
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R=
53−52

1.91
 = 0,52, Z tablosundan yararlanılarak R’nin değeri 0.1985 

olarak bulunmaktadır. Bu duruma göre, proje yüzde 19 olasılık ile 53 haftada 

tamamlanabilecektir.  

CPM kavramı ise, Critical Path Method kelimelerinin baş harflerinden 

oluşmuş olup, Türkçe ifade ile kritik yol anlamına gelmektedir. 1957’de 

Dupont firmasında çalışan J.E.Kelly ve M. Walker tarafından geliştirilmiştir. 

CPM tekniği, faaliyet süreleri belirsiz olan projelere değil faaliyet süresi belirli 

olan projelere uygulanmaktadır. CPM tekniği, karar vericilerin hangi 

faaliyetleri yapacağını belirlemektedir. CPM ile birlikte projedeki faaliyetlerin 

en erken başlama ve en geç tamamlama sürelerinin bilinmesi sağlanmaktadır.  

CPM tekniğinin kullanılmasında ise sırasıyla; projeyle ilgili faaliyetler 

tespit edilir, ikinci olarak faaliyetler arasında bağlantılar kurulmalıdır, üçüncü 

olarak çizim yapılır, dördüncü olarak her bir faaliyetle ilgili olarak ilgili süre 

ve maliyet belirlenir, bir sonraki aşamada da proje faaliyetleri arasında en uzun 

süreye sahip olan kritik yol bulunur, son olaraksa çizim yardımı ile projenin 

planlama ve programlama işlemleri yapılır. PERT tekniğinin uygulanmasında 

olduğu gibi CPM tekniğinde de aynı çizim ve faaliyet gösterimleri 

sıralanmaktadır.  

CPM tekniğinde, proje faaliyetleri ile ilgili süreler bilinir ve beş ayrı 

notasyonla gösterim sağlanmaktadır: ( Anderson, 1986,541)  

Es: Erken başlama süresi 

Ef: Erken bitirme süresi 

Te: Faaliyet için beklenen süre 

Ls: Geç başlama süresi 

Lf: Geç tamamlama süresi 

S: Aylak süre  

4. Sonuç Yerine  

Karar verme yöntemleri, karar vericilerin birçok farklı istek ve 

karşılanması gereken ihtiyaçlarını gidermek üzere dizayn edilmişlerdir. Bu 

yöntemlerden bazıları yukarıda açıklandığı gibi tek değişkenli olduğu gibi 

sıklıkla çok değişkenlidir. Çok değişkenli karar yöntemleri, ELECTRE, 

TOPSIS, PROMETHEE, VIKOR, Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) ve Analitik 

Serim Süreci ( ANP) gibi yöntemler olmakla birlikte birçok farklı karar verme 

yöntemi de halihazırda geliştirilmeye devam etmektedir.  

Günümüzün hızlı iş dünyasının gerektirdiği değişim ve dönüşüm 

becerilerini gerçekleştirmek üzere organizasyonların güncel, esnek ve hızlı 

kalabilmesi oldukça önemlidir. Organizasyonun iç enerjisini düzenli bir 

biçimde korumak, doğru kararların alınarak uygulamaya geçirilmesine 

bağlıdır. Entropiye olan yatkınlık ancak karar verme yöntemlerinin de sıklıkla 

kullanıldığı bir iş ekosisteminde baskılanacak ve organizasyon entalpisi 

artırılabilecektir.  
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İlerleyen süreçlerde, proje değerlendirme yöntemlerinin ve karar verme 

yöntemlerinin sürekli bir arada kullanıldığı bir davranış geliştirme seti, her bir 

organizasyon için kaçınılmaz derecede kullanılması gereken bir yönetim aracı 

olacaktır. Entropi kaçınılmaz bir gerçek iken, organizasyonlara düşen en 

önemli sorumluluk sürdürülebilirlik için davranış ve yönetim setleri 

geliştirmektir.   
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Kapsamında İncelenmesi 
 

Ümit İZGİ ONBAŞILI1 
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1. Giriş 

Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler tüm dünyada 

daha net hissedilmeye başlamıştır.  Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 

üzere ve Avrupa Birliği ülkelerinde eğitimle ilgili reform hareketlerinde ciddi 

gelişmeler olmuştur. Bu reform hareketlerinden en dikkat çekenleri Ulusal 

Araştırma Topluluğu tarafından yayınlanan Ulusal Fen Eğitimi Standartları'dır 

(National Research Council/NRC, 1996) Burada özellikle fen öğretiminin 

nasıl yapılacağına dair standartlar belirlenmiştir. Yine Sorgulama ve Ulusal 

Bilim Eğitimi Standartları (Inquiry and the National Science Education 

Standards, 2000) incelendiğinde öğrencilerin araştırma bilimsel sorgulamayı 

nasıl yapabilecekleri anlatılmıştır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2013 yılında yayınlanan “Gelecek Nesil 

Fen Standartları’nda (Next Generation Science Standarts)” ile STEM 

yaklaşımıyla ilgili çalışmalar artmıştır. Brender (2018)’in belirttiği gibi 

STEM; “Amerika’daki öğrencilerin dünya ekonomisindeki diğer öğrenciler ile 

daha iyi rekabet edebilmeleri, eğitimin temeli olarak gerçek dünyadaki 

problemleri çözebilmeleri ve bilimsel yöntemi kullanarak bilim, teknoloji, 

mühendislik, matematik ve diğer sınıflardaki öğretimsel titizliği arttırmak için 

uyumlu, sistematik bir çabadır” (s. 4).  Aslında STEM eğitimi kavramının 

kökeni 1990’li yıllara dayanmaktadır (Bybee, 2010). STEM sadece 

Amerika’da değil, Avrupa’da da tartışılmaktadır. Avrupa Birliği tarafından 

2007 yılında yayınlanan “Fen Eğitimi Şimdi: Avrupa’nın Geleceği için 

Yenilenen Pedagoji” (Rocard ve ark., 2007) başlıklı raporda, gençlerin bilim, 

teknoloji ve matematik alanlarına olan ilgilerinin azaldığı ve bu nedenle bir an 

önce harekete geçilecek planlamalara ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Akt; 

Akgündüz ve Ertepınar, 2015, s. 16). 

Ülkemizde STEM ile ilgili yayımlanan ilk raporlardan biri olan "STEM 

Eğitimi Türkiye Raporu" incelendiğinde, STEM yaklaşımını dünyada ne 

durumda olduğu, STEM yaklaşımında teorik ve pratik uygulamaların 

etkileşiminin öneminden ayrıntılı olarak söz edilmektedir. Bu konuda farklı 

STEM yorumları olsa bile, genel olarak ortak görüşler: disiplinler arası 

etkileşimin önemli olduğu, eğitim-öğretimin sadece okul sınırları için 

kalmaması, okul dışı öğrenme ortamlarının (bilim merkezlerinin, müzelerin, 

sanayi kuruluşlarının vb.) eğitim-öğretim sürecinde aktif kullanılması 

gerektiği şeklindedir (Akgündüz vd., 2015). 

Yaşanan bu reformlar sonucunda günümüzde 21. yüzyıl becerilerinin neler 

olması gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Bu konuda farklı sınıflandırmalar 

bulunmaktadır. (Dede, 2010) “21. yüzyıl Becerileri İçin Çerçevelerin 

Karşılaştırılması” başlıklı çalışmasında 21. yüzyıl becerilerini P21 (2017) 
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(Partnership for 21st century learning), enGauge ve ACTS21S (Assessment 

and Teaching of 21st Century Skills, ACTS, 2007) raporlarını inceleyip detaylı 

olarak sunmuştur. 21. Yüzyıl becerilerinin farklı şekillerde ele alınmasından 

dolayı tam bir netlik olmadığını; birçok eğitimcinin aynı terminolojiyi 

kullandığını ancak aslında farklı anlamları kastettiklerini ve bu nedenle de 

yapılan eğitim reformlarında başarısızlığa uğrandığını belirtmektedir. Dede 

(2007)’nin kitabında aktardığı raporlar incelendiğinde özellikle “dijital 

okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, iletişim, takım çalışması (iş birliği), 

üretkenlik, küresel farkındalık, üst düzey düşünme becerileri (eleştirel 

düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme başlıkları açısından ortak ifadeler 

dikkat çekmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’na göre de bunların yanı sıra 

karakter özellikleri başlığı altında “merak” 21.yüzyıl becerileri arasında yerini 

almaktadır Yine NCREL (North Central Regional Educational Laboratory & 

Metiri Group, 2003) ve enGauge raporlarında 21. Yüzyıl becerileriyle ilgili 

“merak” vurgusu dikkat çekmektedir .  

 

Bu anlamda ülkemizde de 21. Yüzyıl becerilerini dikkate alarak MEB 

(2017) yılından itibaren ders programlarında yenilikler yapmıştır. MEB (2018) 

Fen Bilimleri dersi programı incelendiğinde; becerilerin, “bilimsel süreç 

becerileri”, “yaşam becerileri”, “mühendislik ve tasarım becerileri” olarak üç 

başlık atlında toplandığı görülmektedir (s. 8). Ülkemizin bilimsel araştırma ve 

teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve rekabet 

gücünü artırmak için öğrencilerin fen ve mühendislik uygulamalarını 

deneyimlemelerinin öneminden söz edilmektedir (s. 9). Bu kapsamda özellikle 

mühendislik ve girişimcilik vurgusu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla 

programda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir arada 

ele alınması gerektiği yani STEM yaklaşımı üzerinde yoğunlaştığı 

anlaşılmaktadır.  

 

STEM özünde fen/bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 

sözcüklerinin İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır. Artık günümüzde fizik, 

kimya, matematik gibi ayrılmış disiplin temelli geleneksel anlayışın yerine 

bunların bütünleştirilmesini ve ilişkilendirilmesini öngörmektedir (Karataş, 

2018, s. 54). Son yıllarda STEM eğitiminin temel bileşenleri olan fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine sanat ve estetiğin 

öneminden dolayı entegre edilmesi önerilerek STEAM olarak genişletilmiştir 

(Yakman, 2006); Akt. Ayvacı ve Ayaydın, 2018, s.119).  STEM, sadece sanat 

disiplini ile değil, diğer birçok disiplinle de birlikte ele alınmaya başlamıştır. 

Sosyal bilgiler alanında STEM+S (Social), tarım bilimleri alanında STEM+A 

(Agriculture), girişimcilik alanında STEM+E (Entrepreneurship), çevre 

alanında E+STEM (Environment), özel eğitim alanında STEM+S (Special 

Education) şeklinde disiplinler ötesi bir yaklaşımla karşımıza çıkmaktadır 

(Çevik, Şentürk ve Abdioğlu, 2019, s. 25). Yine Akgündüz ve Ertepınar (2015) 

"STEM Eğitimi Türkiye Raporu"nda da STEM eğitiminin girişimcilik 

(STEM-Entrepreneurship, STEM+E), sanat/tasarım (STEM-Art, STEAM) ve 

programlama (STEM-Computing, STEM+C) kapsamında ülke ihtiyaçları 
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düşünülerek eğitim politikalarının ve programlarının geliştirilmesine ihtiyaç 

olduğu vurgusu yapılmıştır (s. 20).  

 

STEM ile ilgili yapılan araştırmalarda genel olarak STEM temelli 

etkinliklerin, öğrencilerin tutumlarını ve STEM alanlarına yönelik ilgilerini 

desteklediğini, tutumlarını olumlu yönde etkilediğini ve bilimsel süreç 

becerilerini geliştirdiğini göstermektedir (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014). 

Dolayısıyla üreten bir nesil ve ekonomi için okullarda STEM alanlarına ilgi 

duyan, yenilikçi, girişimci, yaratıcı düşünebilen bir nesil yetiştirme 

zorunluluğu gündeme gelmiştir (Akgündüz, Ertepınar, Ger, Sayı ve Türk, 

2015, s.11). Böyle bir nesli yetiştirmek için de öncelikle öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının STEM alanlarına ilgilerinin belirlenip arttırılması önem 

kazanmaktadır. Örneğin Yıldırım ve Türk (2018, s. 206) sınıf öğretmeni 

adaylarının STEM eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerini inceledikleri 

çalışma sonucunda; öğretmen adaylarının STEM eğitiminin problem çözme 

becerilerini, 21. yy. yaşam becerilerini, üst düzey düşünme becerilerini, 

yaratıcılık ve merak duygusunu geliştireceğini düşündüklerini 

belirmektedirler. Yine bu çalışmada öğretmen adayları, STEM eğitiminin 

çocukların merak duygusunu, hayal gücünü, ortak çalışma ve tasarım odaklı 

düşünme becerisini geliştireceğini ifade etmişlerdir (s. 207). Pekbay (2017) 

STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin günlük yaşama dayalı problem 

çözme becerilerine ve STEM alanlarına yönelik ilgilerine etkisini incelediği 

çalışmasında, STEM etkinliklerinin öğrencilerin günlük yaşama dayalı 

problem çözme becerilerini geliştirdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

öğrencilerin STEM'e yönelik ilgilerinde de olumlu yönde bir gelişim elde 

edilmiştir. Bu araştırmada net olarak görüldüğü gibi hem sınıf öğretmeni 

adaylarında hem de öğrencilerde merak ve ilgilerinin geliştirilmesinde STEM 

eğitimi önem kazanmaktadır. STEM; birden fazla disiplini bir araya getirmesi 

açısından STEM eğitimi bireylerin ilgileri doğrultusunda farklı disiplinlere 

yönelmesinin yanı sıra diğer disiplinleri de kullanarak kişisel gelişim ve 

ilerlemelerine büyük katkı sağlayan bir eğitimdir (Aygen, 2018, s. 18). Prof. 

Dr. Aziz Sancar’ın; Çevik, Şentürk ve Abdioğlu (2019) STEM’den STEM+’ya 

başlıklı kitaplarının takdim kısmında da belirttiği gibi, “bilim insanlarının, 

bilim ve teknolojiyle ilgilenen çocuklarımızın desteklenmesi konusunda 

üzerimize düşeni yapmalıyız. Bunların başında ise; öğrencilerin, öğretmen 

adaylarının, öğretmenlerin ve bilime meraklı tüm insanların ufkunu açmaya 

yardımcı olacak çalışmalar yapmalıyız.” 

Akgündüz ve Ertepınar (2015) okullarda fen ve matematik öğrenimini 

geliştirmek, mühendislik ve teknolojinin uygulamalı bir biçimde öğretim 

programına entegre edilmesinin önemine ve sadece öğretim programı 

değişikliği ile değil hem öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerin bu 

eğitimi uygulayabilecek donanım ve becerilere sahip olması gerektiğine 

inanmaktadırlar ve dolayısıyla eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının STEM eğitimi yaklaşımının bileşenleri ve uygulaması ile ilgili 

eğitim almasına ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Bu bağlamda bu 

araştırmada da özellikle geleceğin öğretmenleri olan sınıf öğretmeni 

adaylarının STEM kapsamında ilgileri araştırılmak istenmiştir. Ancak 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 16 

 

335 

 

STEM'in sadece temel dört bileşeni (fen/bilim, matematik, teknoloji, 

matematik) değil, son yıllarda STEM+ şeklinde ifade edilen diğer alanlardaki 

ilgileri de tespit edilmek istenmiştir. Literatürde genellikle öğrencilerin fen 

bilgisi dersine karşı ilgileriyle ilgili çalışmalara (Bozdoğan ve Yalçın, 2006; 

Çepni, Küçük ve Ayvacı, 2006; Laçin Şimşek, 2007) rastlanmıştır. Ancak 

STEM'in içerdiği diğer disiplinler kapsamında öğretmen adaylarının ilgilerinin 

araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

ilgilerinin en çok hangi STEM disiplininde yoğunlaştığı ve farklılaştığı 

belirlenerek ileride yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarının farklı 

disiplinlerdeki ilgilerinin nasıl geliştirilebileceğiyle ilgili deneysel araştırmalar 

zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırma sorusu "Sınıf 

öğretmeni adaylarının STEM+ (fizik, kimya, biyoloji, astronomi, matematik, 

teknoloji, mühendislik, sanat ve sosyal bilgiler) alanlarıyla ilgili ilgileri 

nelerdir? şeklinde belirlenmiştir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli  

Araştırma nitel bir yaklaşımla yapılandırılmış olup betimsel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Betimleme; olayların, objelerin, varlıkların, 

kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu açıklamaya çalışır 

(Karasar, 1999). 

 

2.2. Katılımcılar 

Araştırma, bir devlet üniversitesinde Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalına kayıtlı 

üçüncü sınıfta okuyan 37 öğretmen adayıyla yürütülmüştür.  

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

2.3.1. Görüşme Formu: Araştırmacı tarafından STEM+ alanları göz 

önünde bulundurularak hazırlanan 8 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. STEM'in 

içeriğinde olan 4 temel disiplin "fen/bilim, teknoloji, matematik ve 

mühendislik” temel alınmıştır. Ancak öğretmen adaylarına "fen" denildiğinde 

sadece biyoloji, sadece fizik vb. disiplinleri düşünmemeleri adına fen başlığı 

açılarak; fizik, kimya, biyoloji, astronomi olarak ayrı ayrı sorular 

oluşturulmuştur. Böylece herhangi bir disiplinin göz ardı edilmemesi 

amaçlanmıştır. Literatürde yapılan çalışmalar incelenerek STEM + 

kapsamında dahil edilebilecek diğer alanlar (sanat ve sosyal bilimler) 

belirlenerek sorulara eklenmiştir. Sorular dördüncü sınıfa devam eden iki 

öğretmen adayına ve bir yüksek lisans öğrencisine uygulanarak, 

anlaşılabilirliği test edilmiştir. Kendilerine verilen formda boş bırakılan yerlere 

görüşlerini yazmaları istenmiştir. 

 

3. Uygulama Süreci 

Araştırmacı, 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde Fen ve Teknoloji 

Öğretimi I dersine devam eden 37 sınıf öğretmeni adayıyla çalışmayı 

yürütmüştür. Araştırmacı tarafından ders kapsamında ilk 4 hafta MEB (2018) 

Fen Bilimleri Dersi öğretim programının genel özellikleri, programın 

perspektifi ve özel amaçları, öğretim programına özgü beceriler (bilimsel süreç 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 16 

 

336 

 

becerileri, yaşam becerileri, mühendislik ve tasarım becerileri), programda yer 

alan STEM yaklaşımı, bilimin ne olduğu, bilim insanlarının çalışma alanları 

ve bilimsel süreç becerilerini nasıl kullandığı, bilimsel teori ve kanunlar 

hakkında sunum ,görseller ve videolarla dersler işlenmiştir. Bilimsel 

ilerlemelerin nasıl olduğu, merak ve gözlemin fen öğretimindeki önemiyle 

ilgili tartışmalar yapılarak öğretmen adaylarının daha derin düşünebilmeleri 

konusunda rehberlik edilmiştir. Beşinci hafta öğretmen adaylarına araştırmacı 

tarafından literatür taraması sonucunda geliştirilen STEM+ boyutlarını içeren, 

açık uçlu sorulardan oluşun form dağıtılmıştır.  

 

4. Verilerin Çözümlenmesi 

Katılımcıların açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar içerik analizi tekniği 

kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda veriler kodlanarak, temalar elde 

edilmiştir ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Verilen cevaplar doğrultusunda temel noktalar dikkate alınarak frekans 

değerleri hesaplanmıştır. Dikkat çekici bulguları belirtmek için doğrudan 

alıntılara da yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin kodlanmasında 

araştırmacı dışında bir alan uzmanı tarafından da yapılmıştır. Araştırmacılar 

arasında %90 uyum bulunmuştur (Miles & Hubberman, 1994). Araştırma 

süresince öğretmen adayları araştırma hakkında bilgilendirilmişler ve 

isimlerinin çalışmada kullanılmayacağı belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının 

isimlerinin gizliliği için K1, K2 şeklinde kodlamaya gidilmiştir. 

 

4.1. Bulgular ve Yorumlar 

STEM+ kapsamında hazırlanan ve sınıf öğretmeni adayları tarafından 

toplam dokuz açık uçlu soruya verilen cevapların içerik analiz sonuçları 

aşağıda sunulmuştur.   

Tablo 1: Öğretmen adaylarının “fizik" alanında en çok merak ettikleri 

konulara ilişkin kodlar 
Kodlar f 

Yerçekimi 4 

İzafiyet teorisi 3 

Kuantum fiziği 3 

Hareket 3 

Kaldırma kuvveti 2 

Nükleer fizik 2 

Tüm fizik konuları 2 

Elektrik akımı 1 

İvme 1 

Işığı kırılması 1 

Pusula 1 

Katıhal fiziği 1 

Bilim insanları 1 

Kuzey kutup ışıkları 1 

Uçağın çalışma prensibi 1 

Toplam 27 
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Tablo 1 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının fizikle ilgili olarak en 

çok "yerçekimini", "izafiyet teorisini","kuantum fiziğini" ve "hareket" 

konusunu merak ettikleri görülmektedir. İki öğretmen adayı da tüm fizik 

konularını merak ettiğini belirtmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği 

yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

 

K15: "İzafiyet teorisini merak ediyorum. Zamanın göreceli olup olmadığı 

konusunda hep bir merakım var." 

 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının “kimya" alanında en çok merak ettikleri 

konulara ilişkin kodlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının kimya ile ilgili olarak 

en çok "atomun yapısını", "elementleri" ve "simyacılık" konusunu merak 

ettikleri görülmektedir. Bir öğretmen adayı da tüm kimya konularını merak 

ettiğini belirtmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan bazıları şu 

şekildedir: 

K12: "İlk kimyasal formülü kim nasıl keşfetmiş?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodlar f 

Atomun yapısı 8 

Elementler 4 

Simyacılık 2 

Tepkimeler 1 

Nükleer kimya 1 

Yapılan ilk deney 1 

Bilim insanlarını 1 

Asit-baz 1 

Karbon 14 metodu 1 

Kimyasal (temizlik)maddeler 1 

Cıva 1 

Tüm kimya konuları 1 

Toplam 23 
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Tablo 3: Öğretmen adaylarının “biyoloji" alanında en çok merak ettikleri 

konulara ilişkin kodlar 

Kodlar f 

Genetik  14 

İnsan vücudu 4 

Canlıların özellikleri 3 

Mikroskobik canlılar 3 

Bitkiler 2 

Evrim 2 

Renk körlüğü 1 

Nadir hastalıkların nedeni 1 

Mumyalar 1 

Doğa 1 

Toplam 32 

 

Tablo 3 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji ile ilgili olarak 

en çok "genetik", "insan vücudu" ve "canlıların özellikleri" ve "mikroskobik 

canlılar" konularını merak ettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

verdiği yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

K15: "Kök hücre tedavisini ve DNA'yı merak ediyorum.." 

 

Tablo 4: Öğretmen adaylarının “astronomi" alanında en çok merak 

ettikleri konulara ilişkin kodlar 

Konular f 

Gezegenler 7 

Uzayda yaşam 7 

Yıldızlar 4 

Evrenin yapısı 2 

Karadelikler 2 

Astronotlar  2 

Uzaylılar 2 

Dünyanın oluşumu 2 

Dünyanın katmanları 1 

Elon Musk'ın kuracağı koloni 1 

Tesla aracı 1 

Astronomi hakkında her şey  1 

Toplam 32 

 

Tablo 4 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının astronomi ile ilgili 

olarak en çok "gezegenler", "uzayda yaşam" ve "yıldızlar" konularını" merak 

ettikleri görülmektedir. Bir öğretmen adayı astronomi hakkında her şeyi merak 

ettiğini belirmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan bazıları şu 

şekildedir: 
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K22: "Kara delikleri merak ediyorum. Bu ürkütücü şey koskoca 

gezegenleri nasıl kolayca yutabiliyor? ve içine girince ne oluyor? çok ilgi 

çekici bir konu." 

 

Tablo 5: Öğretmen adaylarının “teknoloji" alanında en çok merak ettikleri 

konulara ilişkin kodlar 

Kodlar f 

Robotlar 7 

Teknolojinin sonu var mı? 4 

İcatlar 3 

Bilgisayarlar 3 

Yapay zeka 4 

İnternet 2 

Yazılım 2 

Işınlanma 1 

Zamanda yolculuk 1 

Cep telefonu 1 

Uçaklar 1 

Toplam 29 

 

Tablo 5 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji ile ilgili 

olarak en çok "robotlar", "teknolojinin sonunun olup olmadığı", "icatlar" ve 

"bilgisayarlar" konularını merak ettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

verdiği yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

K12: "Uçakların çalışma mekanizması. Tonlarca ağırlıktaki uçağın nasıl 

uçtuğu, uçarken hangi yolları izlediğini merak ediyorum." 
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Tablo 6: Öğretmen adaylarının “mühendislik" alanında en çok merak 

ettikleri konulara ilişkin kodlar 

Konular f 

Yazılım mühendisliği (Genel) 

 Kodlama 

 İnce motor becerili robotlar 

4 

1 

1 

İnşaat mühendisliği 

 Depreme dayanıklı bina 

 Gökdelenlerin inşası 

 Su atlında metro inşası 

 Mısır piramitleri 

1 

1 

1 

1 

1 

Endüstri mühendisliği 2 

Kimya mühendisliği (Genel) 

 İklimlendirme 

1 

1 

Elektronik mühendisliği 

 Elektronik cihazlar 

 

1 

Doğadan nasıl ilham aldığı 1 

Otomobil üretimi 1 

Teknolojiye katkısı 1 

Toplam 19 

 

Tablo 6 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının mühendislik ile ilgili 

olarak bazı ifadelerde çok net mühendislik türünü söylerken, bazı ifadelerde 

dolaylı olarak kastetmişlerdir. Örneğin; 4 öğretmen adayı doğrudan " yazılım 

mühendisliğini" merak ettiğini yazarken, 1 öğretmen adayı "ince motor 

becerili robotlar", 1 öğretmen adayı da "kodlama" demiştir. Genel olarak 

mühendislik ile ilgili en çok "yazılım mühendisliği", "inşaat mühendisliği", 

"endüstri mühendisliği" ve "kimya mühendisliği" ni merak ettikleri 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

K3: "Mısır piramitlerinde kullanılan mühendislik. Bu kadar eski zamanda 

yapılmış bir yapının hala ayakta olması ve tasarımı, kullanılan mühendisliğin 

çok iyi olduğunu gösteriyor." 
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Tablo 7. Öğretmen adaylarının “matematik" alanında en çok merak 

ettikleri konulara ilişkin kodlar 

Konular f 

Sayılar (Genel) 

 Pi sayısı 

 Karmaşık sayılar 

 Negatif sayılar 

 Sıfır doğal sayı mı? 

 Sıfıra bölünme 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

Altın oran 2 

Sonsuzluk 1 

Özel üçgenler 1 

Geometri  1 

Günlük hayatta kullanımı 1 

Çözülemeyen sorular 1 

İntegral  1 

Zor oluşunun nedeni 1 

Mühendislikte kullanımını 1 

Matematikle ilgili her şeyi 1 

Mısır piramitleri 1 

Diğer alanlarla ilişkisi 1 

Matematik dehaları 1 

Uzay geometrisi 1 

Toplam 23 

Tablo 7 incelendiğinde "sayılar" konusunun çok merak edildiği ve bu 

başlık altında özellikle "pi sayısı" nı özel olarak merak ettiğini söyleyen 3 

öğretmen adayı bulunmaktadır. Bir öğretmen adayı matematik hakkında her 

şeyi merak ettiğini belirmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan 

bazıları şu şekildedir: 

K30: "Altın oranla yapılmış eserleri. Çünkü bu orana göre nasıl yapılıyor? 

Bu eserlerin sırrı nedir merak ediyorum." 
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Tablo 8. Öğretmen adaylarının “sanatla" ilgili en çok merak ettikleri 

konulara ilişkin kodlar 

Kodlar f 

Sanatçılar 

 İç dünyaları  

 Yaratıcılıkları 

 Leonardo Da Vinci 

 Heykeltıraş 

 Hayal güçlerini 

 Kübik sanatçılar 

 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

Müzik 

 Çok sayıda enstrüman çalabilmek 

 Eski müzik türlerini 

 

1 

1 

Matematikle ilişkisi 2 

Bilimle ilişkisi 1 

Teknoloji ilişkisi 1 

Mona Lisa 1 

Edebiyat 1 

Ebru sanatı 1 

Fotoğrafçılık 1 

Görsel yanılsama 1 

Birleştirici gücü 1 

Yetenek gerekli mi 1 

Sanat toplum için mi? 1 

Toplam 25 

 

Tablo 8 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının sanat ile ilgili olarak en 

çok "sanatçılar", "müzik" ve "matematikle ilişkisi" konularını merak ettikleri 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

K17: "Leonardo Da Vinci'nin eserlerini. Mona Lisa'yı çizen büyük 

yeteneğin diğer eserlerini de merak ediyorum." 
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Tablo 9. Öğretmen adaylarının “sosyal bilgiler" ilgili en çok merak 

ettikleri konulara ilişkin kodlar 

Kodlar f 

Tarih 

 Atatürk'ün yaşadığı dönem 

 Tarihteki devlet yöneticileri 

 Türkler'in Orta Asya'dan önce 

yaşadığı yer 

 Eski uygarlıklar 

 Savaşlar 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Objektiflik 3 

Felsefe 1 

Siyaset toplum ilişkisi 1 

Girşimcilik 1 

Enflasyon  1 

Gelenekler 1 

Kaligrafi 1 

Psikoloji (gelişim dönemleri) 1 

Irklar 1 

Toplam 16 

 

Tablo 8 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler ile ilgili 

olarak en çok "tarih" ve "sosyal bilgilerin objektif olup olmadığı” konularını 

merak ettikleri görülmektedir. 

K36: "Dünya tek bir ırktan mı geldi? Ülkeler arası akrabalık var mı?" 

 

 

5. Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının STEM+ kapsamında 

ilgileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada STEM+ kapsamında fen (fizik, 

kimya, biyoloji, astronomi), teknoloji, mühendislik, matematik, sanat ve sosyal 

bilgiler alanlarında görüş alınmıştır. Dolayısıyla aynı anda 8 farklı disipline 

ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının ilgisi ve aralarındaki ilişki anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Elde edilen kodlar incelendiğinde bazı disiplinlerin birbiriyle 

ilişkileri doğrudan gözlemlenebilmiştir.  

Bir öğretmen adayı "uçağın çalışma prensibini" merak etmektedir. Bir 

başka öğretmen adayı da Tablo 5'te yine "uçakları" merak ettiğini 

söylemektedir. Bu anlamda hem fizik hem de teknoloji başlıkları altında 

benzer ifadeler bulunduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla öğretmen adayları 

fen ve teknoloji disiplinleri arasında bağ kurmaktadırlar.  Özellikle 

teknolojinin "doğadan nasıl ilham aldığı" konusu son yıllarda biyoloji alanında 

da önemsenen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. "Biyotaklit 

(Biyomimikri)" yani doğadan ilham alarak ya da diğer bir ifadeyle doğayı 

taklit ederek "inovasyon" yapılabileceği görüşüyle ilgili Janine M. Benyus 
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tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır.  STEM kapsamında bu konuda 

çalışmalar mevcuttur (Ersanlı, 2016; Yakışan ve Velioğlu, 2019; Yıldırım, 

2019). Bir diğer dikkat çeken nokta "yazılım" ve "robotlar" konusu hem 

mühendislik hem de teknoloji başlıkları altında yer almıştır. Dolayısıyla 

mühendislik ve teknoloji etkileşimi burada net olarak görülmektedir. 

Araştırmaya kapsamında sınıf öğretmeni adaylarıyla çalışıldığı halde 

öğretmen adaylarının "mühendislik" alanında farklı mühendislik branşlarına 

ilgilerinin olması da dikkat çeken bir diğer noktadır. Sınıf öğretmenliği bölümü 

üniversite sınavında matematik ve Türkçe ağırlıklı puan bazında öğrenci kabul 

etmektedir. Lisede çok az fen dersi alan bir grup olmalarına rağmen fen ve 

mühendislik alanında çok fazla ilgilerini çeken konunun olması ayrı olarak 

araştırılabilecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

"Mısır piramitleri" bulgusu da hem matematikte hem de teknoloji başlığı 

altında yer almaktadır. "Altın oran" da hem matematik hem de sanat 

konularında ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. "Mühendislikte kullanımı" 

kodu dikkate alındığında bir öğretmen adayı matematik ve mühendislik bağını 

kurmuştur. Ayrıca bir öğretmen adayı da "diğer alanlarla ilişkisini" merak 

ettiğini söylemiştir.  "Uzay geometrisi" bulgusunda da astronomi ve matematik 

ilişkisi görülmektedir. En dikkat çeken bulgulardan biri de "sanat"ın diğer 

disiplinlerle olan ilişkisidir. Sanatın, matematik, teknoloji ve bilimle olan 

ilişkisini merak eden öğretmen adayları bulunmaktadır. Ayrıca Leonardo Da 

Vinci'yi sanat, matematik ve icatları açısından merak ettikleri görülmüştür. 

Zaten STEM konusu anlatılırken, özellikle disiplinler arası çalışmaları olan 

geçmişte yaşamış ünlü bilim insanlarından genellikle Leonardo Da Vinci, El-

Harezmi, El-Cezeri, Mimar Sinan gibi kişiler örnek olarak verilmektedir ve 

etkinliklerle öğrencilere anlatılmaktadır. Burada elde edilen bulgulardan 

gerekli ipuçlarını alarak öğretmen adayları ve ilkokul öğrencileri için 

disiplinler arası farklı etkinlikler, uygulamalar yapılabilir.  

Sosyal bilgiler başlığı altında en çok "tarih" kapsamında merakları 

bulunmaktadır. Bir öğretmen adayı da "girişimcilik" vurgusu yaparak MEB 

(2018) Fen Bilimleri dersi öğretim programının da hedeflediği amaçlardan biri 

olan "girişimcilik" konusunu merak ettikleri görülmektedir. Bir öğretmen 

adayı da "ırkların" nasıl olduğuyla ilgili merakını yazmıştır. Bu konuyu merak 

eden öğretmen adayıyla biyoloji alanında genetik konusuyla bağ kurularak 

yine disiplinler arası etkinlikler yapılabilir. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının STEM+ 

kapsamında farklı disiplinler arası ilgilerinin olabileceği görülmektedir. Sınıf 

öğretmeni adaylarının en çok "astronomi", "biyoloji" ve "teknoloji" 

konularında meraklarının olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarıyla farklı 

disiplinlere ait merak ve ilgileriyle ilgili deneysel çalışmalar yapılabileceği gibi 

benzer çalışmalar ilkokul öğrencileriyle de planlanabilir. Öğretmenlerin ilgi 

alanlarının öğrencilerini etkileyip etkilemediği araştırılabilir. Bu anlamda 

literatürde yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde genellikle ilkokul 

öğrencilerin meraklarıyla ilgili araştırmalara ulaşılmıştır. Örneğin; Çepni, 

Küçük ve Ayvacı (2006) araştırmalarında 4. sınıf öğrencilerinin en çok 

gezegenleri, uzayı ve dinozorları merak edip bu konuları öğrenmek istedikleri 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da sınıf öğretmeni adayları da ilkokul 
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öğrencilerine benzer şekilde en çok astronomi konularını merak etmektedirler. 

Laçin Şimşek (2007) yaptığı çalışmada da, öğrencilerin öncelikle biyoloji 

konularıyla ilgilendikleri, daha sonra teknoloji, kimya, astronomi konularında 

da ilgileri olduğunu belirlemiştir. 

Turan (2019) ilkokul dördüncü sınıf öğrencileriyle yaptığı STEM 

etkinliklerinin öğrencilerin Fen Bilimlerine ilgisini arttırdığı, dersi sevmelerini 

sağladığı, sosyal/duyuşsal, bilişsel, devinimsel becerilerini geliştirdiği 

sonuçlarına ulaşmıştır. Bu anlamda STEM temelli etkinlikleri içeren öğretim 

ile özellikle fen ve matematik konularının somutlaştırılması ve öğrencilerin 

motivasyonunda artışı sağlanabileceği söylenebilir (Eroğlu ve Bektaş, 2016, s. 

45).  

Bozdoğan ve Yalçın (2006) çalışmalarında bilim merkezlerindeki 

sergilerin ve yapılan etkinliklerin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fene 

karşı ilgilerin ve akademik başarıları üzerinde olumlu etkiler yarattığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Ancak akademik başarıların öğrencilerin ilgi 

puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Bozdoğan ve Yalçın (2006)'ın akademik başarı ve ilgiyle ilgili ulaştığı bu 

sonuç; Eke (2010) ve Bilicioğlu ve Yılmaz (2017)'ın uluslararası bir sınav olan 

PISA (2006 ve 2012) verilerini kullanarak yaptıkları çalışma sonuçlarıyla 

aslında benzerlik göstermektedir.   Eke (2010) PISA (2006) verilerinden fene 

karşı ilgiyle ilgili 8 maddeyi analiz ederek yaptığı çalışmada; Türkiye’deki 

öğrencilerin fen bilimleri konularına yönelik ilgisinin OECD ülkelerinin 

ortalamasının üzerinde olduğunu, Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri 

konularına yönelik ilgilerinin ve tutumlarının yüksek olmasına rağmen, fen 

bilimleri okuryazarlığı ortalama puanı düşüklüğüne vurgu yapmıştır.  Yine bu 

araştırmada, başarı sıralamasında en üst sıralarda yer alan Finlandiya'daki 

öğrencilerin fen bilimlerine yönelik ilgilerinin OECD ülkeleri arasında 

sonlarda yer almasına dikkat çekmektedir. Dolayısıyla fene karşı ilgili olan 

öğrencilerimizin neden başarılarının düşük çıktığı konusunda yeni 

araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda bir diğer araştırmada da 

Bilicioğlu ve Yılmaz (2017) PISA (2015) verilerini analiz ederek Singapur ve 

Türkiye'deki öğrencilerin fene karşı ilgilerini ve sınav kaygılarını 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda her iki ülkedeki öğrencilerin fene 

yönelik ilgileri ve sınav kaygıları yüksek çıkmıştır. Ayrıca Singapur’daki 

öğrencilerin fene yönelik ilgilerinin Türkiye’deki öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Türkiye'deki öğrencilerin fene karşı ilgiler i 

yüksek çıkarken fendeki başarısızlık durumu düşündürücüdür. Araştırmacılar, 

duyuşsal bir özellik olan ilginin, sadece anketlere verilen cevaplarla net 

ölçülemeyebileceğini ve öğrencinin derse olan ilgisinin, dersin öğretmenini 

sevmesine ya da sevmemesine bağlı olabileceğini belirtmektedirler. Bu 

anlamda ilgi, merak gibi duyuşsal özellikler ilgili farklı modeller denenerek 

farklı gruplarda benzer çalışmalar yapılabilir. 

Baram-Tsabari ve diğerleri (2009) çalışmaları sonucunda STEM ilgisinin 

lise erkek ve kız öğrenciler arasında farklılık gösterdiğini, erkek öğrencilerin 

fizik alanına, kız öğrencilerin ise daha çok biyolojik bilimlere ilgi gösterdiğini 

bildirmiştir. Araştırmalarında özellikle ilginin sadece ders ve kariyer (meslek) 
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seçimini değil aynı zamanda öğrenme yeteneğini de etkilediğini elde 

etmişlerdir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporlarına göre, OECD 

ülkelerinin çoğunda, bilim ve teknolojiyle ilgili çalışan kadınların oranı %40'ın 

altında kalmaktadır ve bu disiplinlerin seçiminde cinsiyet değişiminin önemli 

olduğu görülmektedir. (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü/OECD, 2006; 

Akt. Baram Tsabari ve diğ., 2009, s. 138).  

Yurt dışında ve ülkemizde STEM ve kariyer seçimiyle ilgili yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin, fen bilimleri ile ilgili olaylara ilgi 

duyması ve olumlu tutum geliştirmelerinin, meslek seçimleri ve yapacakları 

araştırmalar açısından önem taşıdığı söylenebilir (Bozdoğan ve Yalçın, 2006). 

Kier ve diğer. göre (2013), öğrencilerin STEM'in temel disiplinlerine ve 

kariyerlerine ilgi gösterme çabalarının, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını 

geliştirdikleri ve akademik güçlerini tanıdıkları bir zamanda, ortalama orta 

okul döneminde başlamasını önermektedir. Dolayısıyla öğrencileri 21. yüzyıl 

becerilerine uygun, donanımlı yetiştirebilmek için temel eğitimde yapılan 

etkinlikler, uygulamalar daha da önem kazanmaktadır. STEM ile ilgili okul 

öncesi dönem ve ilkokuldan başlayarak neler yapılabileceği konusunda 

eğitimcilerin planlama yapması gerekmektedir. 

 Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının STEM+ kapsamında ilgileri 

araştırılmıştır. Ancak ilkokul öğrencilerinin ilgileriyle ilgili uluslararası 

sınavlardan elde edilen bulguların kıyaslandığı iki çalışmadan (Eke, 2010; 

Bilicioğlu ve Yılmaz, 2017) gerekli çıkarımları yaparak, bundan sonraki 

çalışmalar planlanabilir. Öğrencilerimizin sadece fen konularına ilgileri değil, 

STEM+ kapsamında olabilecek diğer disiplinlere de ilgisi derinlemesine 

araştırılabilir. Eke (2010, s 11)'in de araştırma sonucunda belirttiği gibi fen 

bilimleri alanındaki konular (fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi, vb.) 

öğretilirken; günlük yaşam ile ilişkilendirilip, gerekli yerlerde deney yapılarak, 

derslere görsellik katılarak, kısaca yaşam temelli eğitim yapılarak öğrencilerin 

fen bilimleri alanındaki konulara ilgisi arttırılabilir. Yine bu alanlarda 

öğretmenlerinin de ilgileri araştırılıp aralarında bir ilişki olup olmadığı 

yorumlanabilir. İleride yapılacak çalışmalarda STEM+ kapsamında çok sayıda 

farklı etkinlik tasarlanıp hem öğretmen adaylarına hem de ilkokul 

öğrencilerine uygulanabilir. Böylece STEM+ kapsamında yapılacak 

etkinliklerin öğretmen adayları ve öğrenciler üzerindeki etkileri detaylı olarak 

incelenebilir. Farklı branşlardaki öğretmen adaylarıyla da benzer çalışmalar 

yapılarak, öğretmen adaylarının STEM+ kapsamında ilgileri araştırılabilir.  
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Sosyal Medyanın Kurum İçi İletişimdeki Rolü: Üniversite 

Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 

 
Fadime DİLBER 

Dr. Öğretim Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, fdilber@kmu.edu.tr 

 

ÖZET 

Günümüzde küreselleşme ve rekabet ortamının bir sonucu olarak 

teknolojik yeniliklere entegre olmamız bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Teknolojik gelişme ve internet kullanımının bu denli artmasıyla birlikte 

iletişim daha güçlü ve önemli hale gelmiştir. Kurumlar yeni bakış açıları 

geliştirerek ve yapılanma için gerekenleri yapmaya başladılar. Sosyal medya 

kullanımının tüm dünyada giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, kurumlar çağa 

ayak uydurarak, sosyal medya araçlarını kurumsal iletişim faaliyetlerinde 

kullanmaya başlamışlardır. Sosyal medya araçlarında iletişim çift yönlü, hızlı 

ve etkin bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal medya 

kullanımının kurum içi iletişimdeki rolünü incelemektir. Araştırmanın evrenini 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde farklı alanlarda çalışan 

akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Katılımcılara anket uygulaması 

yapılmıştır. Katılımcılardan analize uygun 301 anket oluşturulmuştur. 

Çalışmamızda üniversite çalışanlarının en fazla WhatsAp ve İnstagram 

kullandıkları, sosyal medyayı kurum içi iletişimde etkili olarak gördüklerini, 

sosyal medyayı en çok kurum içi iletişimde bilgi alıp-verme amaçlı 

kullandıkları ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: kurum içi iletişim, iletişim, sosyal medya,  

 

 

Role of Social Media in Intra-Organizational 

Communication: A Survey on University Personnel 
       

ABSTRACT 

Today, it has become an obligation for us to integrate into technological 

innovations, as a result of globalization and competition environment. 

Together with the increase of technological developments and internet use, 

communication has become stronger and more important. The organizations 

have begun to develop new viewpoints and do necessary things for structuring. 

The gradual spread of social media worldwide has caused the organizations to 

keep up with the times and use social media devices in their corporate 

communication activities. Communication in social media devices can be 

realized bidirectionally, rapidly and efficiently. The purpose of this study was 

to examine the role of social media use in intra-organizational communication. 

Target population of the study consisted of academic and administrative 

personnel working in different fields within the body of Karamanoglu 

Mehmetbey University. A survey was applied to the participants. 301 surveys 
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that were appropriate for the analysis were created among the participants. In 

our study, it was revealed that the university personnel mostly used WhatsApp 

and Instagram, found social media effective in intra-organizational 

communication and generally used social media for information exchange in 

intra-organizational communication. 

 

Keywords: intra-organizational communication, communication, social 

media  

 

GİRİŞ 

Günümüzde yaygınlaşmış kullanımı ile sosyal paylaşım ağlarının 

etkileşimli ve karşılıklı olarak iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır. Web 

2.0 teknolojisinin çift yönlü iletişimi sayesinde kurum çalışanlarının, sosyal 

ağlar üzerinden kurum içinde yaşadıklarına ilişkin paylaşımlarda bulunarak 

birbirlerini etkilemekte ve birbirlerinden etkilenmektedirler. Kurumları 

oluşturan unsurlar arasında iyi bir koordinasyon iletişim kanalıyla 

sağlanmaktadır. Sosyal medya,  yaygın ve hızlı kullanılabilmesi nedeniyle 

kurum içi iletişim ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir.  

Teknolojinin hızlı gelişmesi, internetin hızının ve kullanımının artması ile 

birlikte sosyal hayatta ve iş hayatında geleneksel alışkanlıklar ve iş 

prensiplerinde değişiklikler getirmekte, hayatımıza yeniliklerin girmesine de 

katkı sağlamıştır. Bu yeniliklerden biri de “sosyal medya”dır (Bulunmaz, 

Barış, 2011: 3). 

Sosyal medya kullanımının tüm dünyada giderek yaygınlaşmasıyla 

birlikte, kurumlarda çağa ayak uydurmuş ve sosyal medya araçlarını kurumsal 

iletişim faaliyetlerinde kullanmaya başlamışlardır. Kurumlar, mekân ve zaman 

kısıtlaması olmaksızın çok daha fazla kişiye ulaşma şansına kavuşmuştur. 

Kurumlarda geleneksel iletişim yöntemleri varlığını devam ettirmekle birlikte 

yeni nesil iletişim araçları oluşmuştur. Sosyal medya da bu yeni iletişim 

araçlarındandır(Danayiyen, Kıyak ve Ünal, 2017: 32). 

Kurum içi iletişim; kurumda meydana gelen, kurum ile ilgili ve kurumun 

yaptığı iletişim anlamına gelir. Kurum içi iletişimin temel görevi; kurumsal 

düşüncenin, felsefenin ve kurumsal amacın çalışanlara ulaştırılmasıdır. 

Örgütsel hedeflerin başarılabilmesini sağlayan iletişim sürecinin doğru 

işlemesi ile olacaktır. “Teknolojik gelişmelerin iletişimi farklı bir boyuta 

taşıdığı böylece bireyleri ve dolayısıyla örgütleri de dönüştürdüğü bir 

gerçektir” (Danayiyen, Kıyak ve Ünal, 2017: 32). 

Günümüzde, internetin en çok kullanılan uygulamaları arasında sosyal 

medya iletişim araçlarından birisi olma yolunda yer almaktadır. İnternet 

kullanımı hızla artarken, sosyal medyaya girilme oranı daha hızlı bir şekilde 

artmaktadır. Sosyal medya, sadece iletişim için değil, eğlenme, bilgi edinme, 

arama yapma ve oyun,  gibi birçok özellik katarak, kullanıcıların birçok 

ihtiyacını gidermektedir (Hazar, 2011: 151-175). 

Sosyal medyada bireyler, günlük düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler 

üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmekte ve kişisel 

bilgilerinin yanında çeşitli fotoğraflar, videolar, paylaşabilmekte, iş 

arayabilmektedir. Gerçek dünyayı sanal ortamda yaşayabilmektedirler ve 
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yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizmektedir(Vural ve Bat, 

2010: 3349). 

Sosyal medya, kişilerin topluluklar, gruplar oluşturmalarına ya da mevcut 

grup ya da toplulukların içerisine aktif katılımlarına imkân sağlayan, ortak 

kullanıma dayalı teknolojik araçlardır. Bireylerin diğer bireyler veya 

toplulukları etkilemek maksadıyla herhangi bir şeyi paylaşıp/yayımlamakta 

kullandıkları, geniş kitleler tarafından kullanılan ve erişilebilir iletişim 

teknolojileri / teknikleri olarak isimlendirilmektedir(Bekaroğlu ve Burak, 

2011: 49). 

Sosyal medya, kullanıcı tabanlı olması, hedef kitleleri ve insanların 

aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. İnternet eşsiz 

bir içerik paylaşma platformudur. Bilginin, geleneksel medya mecraları ile 

karşılaştırıldığında, çok geniş erişilebilirlik ve daha kolay yayılmasına imkân 

sağlamaktadır (Lester, 2012: 116-124).  

 

Sosyal medyanın yaygın ve hızlı olma özelliği ile kurumsal iletişim 

ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Yüz yüze iletişim veya geleneksel iletişim 

araçlarıyla gerçekleştirilen iletişim yeni bir iletişim kanalı olmuştur. Sosyal 

medya, birçok işletme sisteminde etkin bir şekilde iletişim boşluğunu 

doldurmakta ve fırsatların başarılı bir şekilde yürütülmesinde kurum içi 

iletişimde büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında tercih edilmesinde ucuz 

ve paylaşılabilir oluşudur (Reuber ve Fischer, 2011: 1). Sosyal medya 

kullanımı, işletmelerde zamanla kurum içi bağlantı kurma etkileşim, değişen 

ihtiyaçları karşılamada dinamik yapısından dolayı çalışanlarda pozitif bir etki 

yaratmaktadır (Sashi, 2012: 262).  

Bu çalışmanın amacı, sosyal medyanın kurum içi iletişimdeki rolünü ortaya 

koymaktır. Sosyal medya kullanımı ile kurum içi iletişim arasındaki ilişkisi 

üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte, sosyal medyanın kurum 

çalışanları açısından ortaya çıkan olumlu ve olumsuzlar katkıları çalışmanın 

özgünlüğünün temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan, çalışma alanda bir boşluğu 

doldurmaktadır. Sosyal medya kullanımının kurum kültürü ve bağlılığı, formel 

ve informel iletişim, ast üst ilişkisi, dedikodu ve çatışma durumlarında etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada, ilk, sosyal medya ardından sosyal 

medyanın kurum içi iletişimdeki rolü araştırmada ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise bulgular üzerine genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

 

1. Sosyal Medyanın Kurum İçi İletişimdeki Rolü 

“Kurumlar, insanların sosyal ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan sosyal 

yapılardır. Kurum bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları 

gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer 

kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendine özgü değerler taşıyan 

sistemdir”(Solmaz, 2017: 3).  

“Kurumsal iletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini 

sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, bir yandan kurumu 

oluşturan bölüm ve öğeleri arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, 

bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlarken, 
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dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurum itibarını yönetmek adına belli 

kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir” (Solmaz, 2017: 7).   

“Kurumsal iletişimin amacı, kurumun iç ve dış çevresiyle gerçekleştirdiği 

tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum 

imajının oluşmasını sağlamaktadır. Kurumların işleyebilmesi için kurumda 

nelerin nasıl yapıldığının, nelerin nasıl yapılacağının doğru olarak bilinmesi 

gerekir. Kurumda yapılana ve yapılacağına ilişkin bilginin dolaşması kurumun 

işlemesi için gereklidir. Kurumda görevleri yürütecek işgörenler arasında 

iletişim olmadan eşgüdüm ve amaçlara yönelik etkileşim olmaz. Kurumun her 

köşesinde varlığını ve önemini kabul ettiren iletişim düzeni, aynı zamanda 

kurumsal düzenin başarısına da yansır”(Özadaşık, 2018: 192). 

“İnternetin coğrafi sınırlar ve uzaklıkları engel olmaktan çıkarması, hızlı, 

güçlü ve maliyetlerdeki etkisi dikkat çekicidir. İnternet her gün daha fazla 

rağbet görmesi kurumları da bu mecraya yöneltmiş ve özellikle günümüzde 

sosyal medyanın hızı ve erişim gücünün artmasıyla birlikte internet kullanım 

ve kapsama alanı genişlemektedir. Sosyal medyanın geniş çaplı paylaşım 

imkânı sunan özelliği ile akıllı telefonlar ve tabletler, taşınabilir bilgisayar 

teknolojisinin bileşimi iletişimin hızını arttırtmıştır. Sosyal medya, iletişim 

işbirliği, eğitim ve eğlenme amacıyla kullanılmaktadır”(Solmaz, 2017: 19).   

Günümüzde sosyal medya, artık insanların en temel iletişim 

yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Yedi-sekiz yıl önce, insanların yalnızca 

zaman geçirdikleri bir ortam iken bugün kişisel ve kurumsal kültürün önemli 

bir parçasına dönüşmüştür (Scott ve Jacka, 2013: 165).  

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kurum içi iletişim 

stratejisinde ve yönteminde gelişime ve değişime neden olmuş, kurum içi 

iletişim araçlarına yenileri eklenmiştir. Yeni bir iletişim aracı olarak kurum içi 

sosyal medya ile çalışanların kuruma aidiyet duyguları, iş motivasyonları ve iş 

memnuniyetleri arttırılabilmekte ve kurum içi iletişim daha etkin hale 

gelmektedir(Özel, 2018: 39). 

Sosyal medyanın iletişime iki yönlülük sağlayan, mekana bağlılık 

gerektirmeyen, mobil olma imkanı veren ve de iletişimin hızını arttıran 

özelliklerini kullana bilme becerisi, kurumun değişimlere uyum konusundaki 

başarısının bir göstergesi olmaktadır(Solmaz, 2017: 19). 

Kişinin iç iletişiminde, kişiler arası ve gruplar arası olarak ortaya çıkan 

iletişim, kurumların yaşamlarını sürdürmesinde önemli yer tutar (Eroğluer, 

2011: 1). Kurumsal iletişim, iletişim araçları ve mesajları kapsayan bir iletişim 

bütünlüğünü ifade eder (Danayiyen, Kıyak ve Ünal, 2017: 36). 

Sosyal ve dinamik bir yapıya sahip olan kurumlar, işlevlerini 

gerçekleştirebilmek için hem kurum içerisine ve kurum dışına yönelik etkili 

bir iletişime ihtiyaç duymaktadır (Karaçor ve Şahin, 2004: 101-102).  

Kurum içi iletişimde öncelikle koordinasyonun sağlanarak ortak bir amaç 

için bilgi akışının temini hedeflenir, emir komuta zincirinin kurulması, 

çalışanların yetki ve sorumluluklarını öğrenmesi, motivasyonun artırılması, 

kendinden beklentileri kavraması ve çalışanların üst yönetime beklenti ve 

isteklerini iletmesi diğer hedefleri oluşturur (Dündar ve Özel 2012: 106). 

İnternet ve sosyal medyanın, kurumlar tarafından da ilgi odağı haline 

geldiği görülmektedir. Kurumlar, kurumsal iletişim alanına daha çok yatırım 
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yapmakta ve iletişim stratejilerini sosyal medya iletişimi olarak platformlar 

üzerinde konumlandırmaya başlamaktadırlar(Kabakçı, Köker, 2017:  48). 

Sosyal medyada, insanlar, kurumlarını tanıtırlar, arkadaş ilişkileri 

kurarlar, ürün servis, fikir ve nesnelerin içeriğine ilişkin bağlılık 

gösterirler(Solis, 2010: 6). Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın 

gerçekleştiği, çevrimiçi medyanın yeni bir türü olarak fırsatlar sunduğu en yeni 

fikirlerden biridir(Gülçay, 2016: 3). 

Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın gerçekleştiği, çevrimiçi 

medyanın yeni bir türü olarak fırsatlar sunduğu en yeni fikirlerden biridir ve 

özellikleri içerir. Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili olan her 

bir kullanıcıdan geri bildirim alır bu yönüyle katılımcıdırlar.  Sosyal medya, 

geribildirime ve katılımcılara açıktır. Sosyal medya topluluklara çabuk ve 

etkili bir oluşum için izin verir(Vural ve Bat, 2010: 3352). 

Sosyal medya hesapları, ve yakın zamanda kullanımı artan kurumsal web 

sayfası, e-posta, intranet, extranet, forumlar, bloglar, kurum hedeflerine çok 

daha hızlı ulaşmayı sağlarken(Yalçın, 2013: 70). Kurumlar, hedef kitlelerine 

daha hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşarak, daha güçlü bir etkileşim kurma 

fırsatını yakalamaktadırlar. Bu nedenle birçok kurum çeşitli sosyal medya ağ 

sitelerinde varlıklarını sürdürmek ve hedef kitleleri ile iletişim kurmak için 

yoğun çaba sarf etmektedirler(Kabakçı ve Köker, 2017:  49). 

Kurumların sosyal medya ile kurum içi iletişim amaçlarını 

gerçekleştirmek kurum bağlılığının yaratılmasında, kuruma aidiyet duymaları, 

kurum kültürünün benimsetilmesi, hızlı iletişim imkanı, bilgilendirme işlevi 

çalışanların gelişmelerden haberdar edilmesi ve ürün ve hizmetlerin 

anlatılması için bir yöntem olabilir. Çalışanların düşüncelerini özgürce 

tartışma olanağı buldukları sosyal ağlar, çift yönlü iletişimi hızlandırma, grup 

ve bireyler arasındaki iletişimi güçlendirme ve bilgi paylaşımı gibi önemli bir 

iletişim aracı olarak kullanılmaktadır (Peltekoğlu, 2016: 527-530). 

Halkla ilişkiler ve iletişimde yaşanan değişimler, kurum içi iletişimde 

çalışanların iç hedef kitle olarak önemimin artmasıyla, kurum imajı çalışmaları 

planlanırken, çalışanların da göz önüne alınmasını gerektirir. Kurum misyonu, 

vizyonu, hedefleri hakkında bilgilendirilen bir çalışan, kuruma güven duyar ve 

hedeflere ulaşma konusunda daha uyumlu çalışır (Akyürek, 2005: 85-86). 

Kurumların sosyal medya kullanımının sektöre göre farklılıklarının 

olduğu tespit edilmiştir. Ticari amaçlı kurumların sosyal medya kullanımı daha 

çok hedef kitleye ulaşma, ürünü ve kurumu tanıtma, kurumun reklamını 

yapma, müşterilerini ve rakiplerini takip etme olurken, akademik ortamda 

yapılan çalışmaların ortaya koyduğu sonuca göre ise sosyal medya araştırma, 

haberleşme ve iletişim kurma amacıyla kullanılmıştır. Birbirinden farklı 

iletişim amaçlarına hizmet eden birçok ağ bulunmaktadır. Ancak kurumların 

genel sosyal medya kullanımına bakıldığında çoğunlukla Facebook, Twitter, 

İnstagram ve Youtube’un olduğu görülmüştür. (Aslan, 2018: 166). 

Sosyal medya, kurumlarda yönetici ile çalışan ve çalışanlar arasındaki 

iletişimin etkisini arttırmak için kullanılabilmektedir (Eroğlu ve Kesim, 2012, 

s.12-18).Sosyal medya ile kurum iç iletişimin hızlı ve katılımcı bir ortam 

sağlama konusunda etkilidir (Solmaz ve Görkemli, 2012, s.187).  
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Kurumsal iletişimin önemi, yönetimsel faaliyetlerin yürütülmesi için bilgi 

iletişimle sağlanır(Özdemir ve Erdem, 2016: 250). Kurumlar yeni iletişim 

araçları sayesinde iç ve dış tüm paydaşlarla, belge akışını, haber, bilgi, 

kurumsal kimlik ve kültürünü paylaşabilecek, geri bildirimi çok daha hızlı 

alabilecektir. Eski iletişim teknikleri yerini yeni iletişim teknolojilerine 

bırakmaktadır (Özel, 2018: 41).  

Kurumlar, sosyal medyaya olan yaklaşımını belilerken, çalışanlarını 

sosyal medyada yer almaya, profil oluşturmaya ve içerik üretmeye teşvik 

ederek kuruma karşılıklı güven ve motivasyonu arttırmayı 

amaçlamaktadırlar(Şengöz ve Eroğlu, 2017: 515).  

Kurumların sosyal medyayı kullanmadan önce bazı çalışmalar yapması 

gerekmektedir, kuruma uygun sosyal ortamın seçilmesi, hangi sosyal mecrada 

yer alınacağı ve mecranın kurumsal değerlere göre oluşturulacağı büyük önem 

taşımaktadır. Sosyal medya uygulamalarının kurum adına krizlerine yol 

açmaması için sürekli takip gerekmektedir. (Bat ve Vural 2015: 34). 

Kurumlarda sosyal medyanın bir araç olarak, çalışanlar arasında kurum içi 

işbirliği, iletişim, bilgi paylaşımı ve yeniliği artırmak için benimsenmesinde 

artış meydana gelmiştir (Özel, 2018: 42) 

Kurum içi iletişimde sosyal medyayı kullanırken göz önünde 

bulundurmaları gereken hususlar bulunmaktadır. Sosyal medyanın bu kadar 

önemli kılan katılım, açıklık, etkileşimlilik, karşılıklılık özellikleri onu aynı 

zamanda kurumlar için çok dikkatli olunması gereken araç haline 

getirmektedir. Sosyal medya araçlarının kuruma zarar verecek bir hale 

dönüşmemesi için kurum yöneticisi ve profesyonellerin sosyal medyayı 

dikkatli kullanmaları gerekmektedir (Şengöz ve Eroğlu, 2017: 506)  

Sosyal medyanın bireysel ve kurumsal olarak yararlarından bahsedecek 

olursak; 

 Anlık bilgi akışına yeni bir boyut kazandırmış olması,  

 Her yeni gelişmeden çok daha hızlı haberdar olabilmemiz,  

 Sosyal medya, tabakalar arasındaki sınırları kaldırdı.  

 Sosyal medya ile insanlar artık daha özgür, düşündüğünü 

başkalarından korkmadan dile getirebiliyor, 

 Sosyal medya iletişimi kolaylaştırdı ve arttırdı.  

 Müşteri İlişkileri Yönetimi dediğimiz yapı yavaş yavaş sosyal müşteri 

İlişkileri yönetimi halini almaya başladığını söylemek mümkündür.  

Bunun yanında sosyal medyanın tabi ki her şeyin artısı olduğu gibi eksileri 

de bulunmaktadır. Bunlar; 

 Sosyal medya ve sosyal ağ ortamlarını bireylerin aşırı derecede 

kullanımı gerçek sosyal ortamlardan uzaklaştırıyor, 

 Asosyal insan ilişkileri zayıf, pasif ve mutsuz kişilikler ortaya 

çıkabiliyor.  

 Gereksiz gruplaşmalar eylemleşmeler de sosyal medya üzerinden 

gerçekleşebiliyor. 

 Yayınlanan bir yalan haber anında dünyaya yayılabiliyor ve 

kullanıcıların akılları 
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karışabiliyor.https://www.beycon.com.tr/webyazilim/sosyal-

medyanin-yararlari-ve-zararlari/erişimtarihi 21.11.2019 

 

Çalışmanın amacı  

Üniversite personelinin sosyal medya kullanımının kurum içi iletişime 

etkilerini belirlemeyi hedefleyen bu araştırma olup kurum içi iletişime olumlu 

olumsuz katkılarını ortaya koymaktır. 

 

Araştırma Soruları 

S1. Sosyal medya kullanımı kurum içi iletişimi etkilemekte midir? 

S2. Sosyal medya kullanımı kurum içi iletişimde çatışmalara neden 

olmakta mıdır? 

S3. Sosyal medya kullanımı kurum kültürünün oluşmasında etkili 

midir? 

S4. Sosyal medya kullanımı çalışanların sosyalleşmesinde etkili 

midir? 

S5. Sosyal medya kullanımı mobbing ortamı yaratmakta mıdır? 

 

2. YÖNTEM  

Üniversite personelinin sosyal medya kullanımının kurum içi iletişime 

etkilerini belirlemeyi hedefleyen bu araştırma, tarama modelinde bir 

araştırmadır. “Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 

olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir” (Karasar, 2017: 

109). 

2.1. Araştırmanın Çalışma Grubu  

Bu araştırmanın çalışma grubunu, kolay ulaşılabilir durum örneklemesine 

göre seçilen bir devlet üniversitesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 

farklı bölümlerde çalışmakta olan 301 akademik ve idari personelin katılımıyla 

oluşturmuştur. Araştırmada uygun örneklem seçimi, kolay ulaşılabilirlik, 

erişimin kolay olması, araştırmaya hız ve pratiklik kazandırılması için tercih 

edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 141). 

2.2. Araştırmanın Veri Toplama Aracı ve Analizler 

Araştırma verilerinin toplanmasında sosyal medya ve aile içi iletişim 

ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçek, 26 sorudan oluşturulmuştur. Ölçek iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik özelliklerini 

içeren sorular ve sosyal medya kullanımları ile ilgili sorular bulunmaktadır. 

İkinci bölümde sosyal medyanın kurum içi iletişimdeki rolünü 5’li Likert 

ölçeği ile ölçen 26 ifade oluşturulmuştur. Oluşturulan bu ölçek beş faktörden 

oluşmaktadır. Bu faktörler (biçimsel iletişim, İfade Rahatlığı, Sohbet ve 

Etkinlikler, kurumsal bağlılık, dedikodu ve çatışma) oluşmaktadır ve faktörler 

toplam varyansın %71,637’ni açıklamaktadır. Çalışmada örneklem 

yeterliliğini ölçmek için KMO testi yapılmış ve  0, 794 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekte 5 faktöre ait özdeğerler ve bunların varyans açıklama oranları Tablo 

1’de verilmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında belirlenen faktöre ait madde 

yükleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu çalışmada yapılan geçerlik ve güvenilirlik 

analizi sonucunda elde edilen Cronbach’s Alpha değeri 0,904dur. Verilerin 

https://www.beycon.com.tr/webyazilim/sosyal-medyanin-yararlari-ve-zararlari/erişimtarihi%2021.11.2019
https://www.beycon.com.tr/webyazilim/sosyal-medyanin-yararlari-ve-zararlari/erişimtarihi%2021.11.2019
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analizinde sırasıyla; katılımcıların sosyal medya araçlarından hangisini en çok 

kullandıkları, sosyal medyayı günlük kullanma süreleri, sosyal medyayı 

kullanım amaçları ve sosyal medyanın kurum içi iletişimi etkileyip-

etkilemediği düşüncesine yönelik sorular ve demografik özelliklerini 

belirlemek amacıyla frekans analizi, faktör analizi, Ki-kare testi, cinsiyete göre 

sosyal medyanın aile içi iletişimde farklılığı tespit etmek için Bağımsız 

Örneklem T-Testi; eğitim düzeyindeki farklılaşmayı ortaya koymak için de 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. Ölçek Faktörlerinin Varyans Açıklama Oranları 

 

 

Tablo 2. Ölçek Maddelerinin Faktör Yükleri 
Madde İçeriği 1 2 3 4 5 

3.Kurum içinde şekillenen ast-üst ilişkileri sosyal medya 

ortamlarına da yansır.  

 ,753    

4.Yöneticiler sosyal medyayı çalışanlarla resmi iletişim 

kurmak için kullanırlar.  

 ,822    

6.Yöneticiler, sosyal medya üzerinden gelen mesajlara 

(öneri, şikâyet vb.) duyarlıdırlar.  

 ,688    

7.Çalışanlar, sosyal medya aracılığıyla bir problemi üst 

yöneticiye iletirler.  

 ,854    

8.Yöneticilere sosyal medya aracılığıyla önerilerde 

bulunulur.  

 ,742    

10.Yönetime yönelik eleştiriler, sosyal medya vasıtasıyla 

paylaşılır.  

  ,798   

12.Çalışanlar, sosyal medya vasıtasıyla sohbet ederler.      ,695 

30.Çalışanlar, sosyal medya aracılığıyla iş dışında yemek 

organizasyonu yaparlar.  

  ,778   

33.Kurumla ilgili eleştiriler sosyal ortamlarda sosyal medya 

aracılığıyla daha rahat ifade edilir.  

,675     

36.Kurumda yaşananları sosyal medya aracılığıyla yayan 

çalışanlar vardır.  

,787     

38.Sosyal medyada kurumla ilgili dedikodu ve söylentiler 

yaygındır.  

,803     

40.Kurumda yeni işe başlayanlar, sosyal medya üzerindeki 

söylentiler üzerinden kurumu daha iyi tanırlar.  

,861     

43.Çalışanlar sosyal medya aracılığıyla birbirlerine 

yakıştırmalarda bulunurlar.  

,808     

44.Sosyal medyada çalışanlar, kişileri takma isimler 

üzerinden tartışırlar.  

,843     

45.Çalışanlar, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarlar.  ,733     

Faktörler Özdeğer % Varyans Açıklama Kümülatif % 

1 10,137 37,544 37,544 

2 3,729 13,811 51,356 

3 2,221 8,224 59,580 

4 2,017 7,470 67,051 

5 1,238 4,586 71,637 
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Madde İçeriği 1 2 3 4 5 

46.Kurumda çalışanlarla ilgili bazı bilgiler, sosyal medya 
aracılığıyla öğrenilir.  

  ,682   

58. Yöneticilerin çalışanlara sosyal medya aracılığı ile 
mobbing uygulaması yapılabilir. 

   ,854  

53.Kurumla ilgili haberler ve duyurular sosyal medya 
aracılığıyla paylaşılır.  

  ,803   

59. Çalışanlar arasında sosyal medya paylaşımı çatışma 
ortamı yaratabilir 

   ,647  

60. Çalışanların çalışanlara sosyal medya aracılığı ile 
mobbing uygulaması yapılabilir. 

   ,828  

61. Yöneticiler ve çalışanların sosyal medya aracılığıyla özel 
günlerinin kutlanması kurum bağlılığını güçlendirir. 

  ,741   

 

2.3. Araştırmaya Katılan Üniversite Çalışanlarının Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımları 

 

Tablo 3. Üniversite Personelinin Bazı Sosyo–demografik Özelliklerine Göre 

Dağılımları 

Cinsiyet N % 

Kadın 136 45,2 

Erkek 165 54,8 

Toplam  301 100,0 

Yaş N % 

29 yaş altı 37 12,3 

30-39 182 60,5 

40-49 58 19,3 

50 yaş ve üzeri 24 8,0 

Toplam 301 100,0 

Eğitim N % 

Ön Lisans 6 2,0 

Lisans 55 18,3 

Yüksek Lisans 139 46,2 

Doktora 101 33,6 

Toplam 301 100,0 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %45,2’si kadın, 

%54,8’i erkeklerden oluşmaktadır. Cinsiyet dağılımına baktığımızda erkek 

katılımcıların daha fazla olduğu görülmektedir 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş gruplarına baktığımızda; %12,3’ü 29 

yaş altı yaş grubu, %60,5’i 30-39 yaş grubu, % 40-49 yaş grubu ve %8,0’ni ise 

50 yaş ve üzeri yaş grubunda katılımcıların oluşmaktadır. Yaş dağılımına 

baktığımızda 30-39 yaş grubunun katılımının daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim düzeylerine baktığımızda; 

%2,0’nin Ön Lisans, %18,3’nün Lisans, %46,2’sinin Yüksek Lisans ve 

%33,6’si ise Doktora eğitimli olduğu görülmektedir. Eğitim dağılımına 

baktığımızda Yüksek Lisans eğitimlilerin katılımının daha fazla olduğu 

görülmektedir 

 

Tablo 4. Üniversite Personelinin Sosyal Medya Araçlarını Kullanma 

Düzeylerine Göre Dağılımları 

Sosyal medya araçlarından 

hangisini en çok kullanırsınız 

N % 

Facabook 44 14,6 

Twitter 20 6,6 

İnstagram 46 15,3 

Google plus 2 0,7 

Youtube 15 5,0 

WhatsAp 174 57,8 

Toplam 301 100,0 

 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %14,6’sı 

Facebook, %6,6’sı Twitter, %15,3’ü İnstagram, %0.7’si Google plus, %5.0’i 

Youtube ve %57,8’i WhatsAp kullandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan 

katılımcıların en çok WhatsAp’ı kullandığı görülmektedir.  

Tablo 5. Üniversite Personelinin Sosyal Medya Araçlarını Günlük Kullanım 

Sürelerine Göre Dağılımları 

Sosyal Medya Araçlarını Günlük 

Kullanım Süreniz 

N % 

1 Saatten Az 185 61,5 

1-3 Saat 4 1,3 

4-6 Saat 29 9,6 

7-9 Saat 25 8,3 

9 Saat ve Üzeri 58 19,3 

Toplam 301 100,0 

 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %61,5’nin 1 

saatten az süreyle, %1,3’ü 1-3 saat, %9,6’sı 4-6 saat,  %8,3’ü 7-9 saat ve %9 

saat ve Üzeri süre aralığında sosyal medyayı günlük olarak kullandıkları 

görülmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal medyayı günlük 

olarak 1 saatten az süreyle kullandıkları görülmektedir.  
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Tablo 6. Üniversite Personelinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarına Göre 

Dağılımları 

Sosyal Medya Kullanım Amacınız N % 

Bilgi alma-verme 189 62,8 

Oyun oynama 20 6,6 

Yeni arkadaş edinme 2 0,7 

Mevcut arkadaşlarımı takip etme 12 4,0 

Arkadaşlarla sohbet etme 30 10,0 

Boş vakitleri değerlendirme 15 5,0 

İşlerimi takip etme 9 3,0 

Eğlenme 12 4,0 

Yeni fikirler elde etmek için 12 4,0 

Toplam 301 100,0 

 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %62,8’si Bilgi 

alma-verme amacıyla, %6,6’sı oyun oynama, %0,7’si teni arkadaş edinme, 

%4,0’ü mevcut arkadaşlarını takip etmek amacıyla, %10,0’u arkadaşlarıyla 

sohbet etmek için, %5,0’i boş vakitleri değerlendirmek amacıyla, %3.0’ü 

işlerini takip etmek amacıyla, %4,0’ü eğlenmek için, %4,0’ü yeni fikirler elde 

etmek amacıyla kullandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların 

sosyal medyayı en fazla bilgi alıp vermek amacıyla kullandıkları 

görülmektedir. 

 

Tablo 7. Üniversite Personelinin Sosyal medya kullanımının kurum içi 

iletişimde etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet 93 30,9 

Bazen 140 46,5 

Hayır 68 22,6 

Toplam 301 100,0 

 

Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %30,9’u kurum 

içi iletişimde sosyal medyanın etkili olduğu görüşünde, %46.5’nin kurum içi 

iletişimde sosyal medyanın farklı düzeylerde olmak kaydıyla aralıklı olarak 

etkili olduğu görüşünde olup, %22,6’sı ise kurum içi iletişimde sosyal 

medyanın etkili olmadığı görüşündedir. Araştırmaya katılan katılımcıların 

sosyal medyanın kurum içi iletişimde etkili olduğu görüşünde olduğunu 

söylemek mümkündür. 
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Tablo 8. Cinsiyet Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medya 

Araçlarından En Çok Hangisini Kullandıklarına Yönelik Ki Kare Analizi 

 

Cinsiyet 

 

Sosyal Medya Araçlarından Hangisini En Çok Kullanırsınız 
F

a
ca

b
o
o
k

 

T
w

it
te

r 

İn
st

a
g
ra

m
 

G
o
o
g
le

 P
lu

s 

Y
o
u

tu
b

e 

W
h

a
ts

A
p

p
 Toplam 

Kadın 7 10 41 0 4 74 136 

5,1% 7,4% 30,1% 0,0% 2,9% 54,4% 100,0% 

Erkek 37 10 5 2 11 100 165 

22,4% 6,1% 3,0% 1,2% 6,7% 60,6% 100,0% 

Toplam 44 20 46 2 15 174 301 

14,6% 6,6% 15,3% 0,7% 5,0% 57,8% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=55,501*; p<.000, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan kadınların 

%54,4’ü, erkeklerin ise %60,6’sı WhatsApp kullandığı görülmektedir. Erkek 

katılımcılar kadın katılımcılara oranla daha fazla Facebook’u kullanırken; 

kadınların Twitter ve instagramı erkek katılımcılara oranla daha fazla 

kullandığını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 9.Cinsiyet Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medyayı 

Günlük Kullanım Sürelerine Yönelik Ki Kare Analizi 

Cinsiyet  

Sosyal Medya Günlük Kullanım Süreniz 

 

Toplam 

1 

Saatten 

Az 

1-3 

Saat 

4-6 

Saat 

7-9 

Saat 

9 Saat ve 

Üzeri 

 

Kadın 71 0 18 20 27 136 

52,2% ,0% 13,2% 14,7% 19,9% 100,0% 

Erkek 114 4 11 5 31 165 

69,1% 2,4% 6,7% 3,0% 18,8% 100,0% 

Toplam 185 4 29 25 58 301 

61,5% 1,3% 9,6% 8,3% 19,3% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=22,374 *; p<000, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan kadınların 

%52,2’si,  erkek katılımcılar ise %69,1’i 1 saatten az süreyle sosyal medya 

kullanırken, 4-6, 7-9 ve 9 saat ve üzeri sürelerde kadın katılımcılar erkek 

katılımcılara oranla daha fazla süreyle günlük sosyal medya kullandıkları 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 17 

 

364 

 

görülmektedir.  Erkek katılımcıların günlük sosyal medyayı kısa süreli olarak 

kullandıklarını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 10. Cinsiyet Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medyayı 

Kullanım Amaçlarına Yönelik Ki Kare Analizi 

 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=24,970a *; p<002, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan kadınların 

%52,2’si, bilgi alıp-verme amacıyla kullandığı görülürken, %11,8’i oyun 

oynama, %14,0’ü arkadaşlarla sohbet etmek için, %5,9’u mevcut arkadaşlarını 

takip etmek ve aynı oranda boş vakitleri değerlendirme amacıyla kullanırken, 

%3,7’si işlerini takip amacıyla, %4,4’ü eğlenme amacıyla kullanırken, %2,2’si 

yeni fikirler elde etmek için kullandıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan 

katılımcılardan erkek katılımcıların;  %71,5’i bilgi alıp-verme amacıyla 

kullandığı görülürken, %2,4’ü oyun oynama ve aynı oranda mevcut arkadaşları 

takip etme ve işlerini takip amacıyla, %1,2’si yeni arkadaş edinme,  %6,7’si 

arkadaşlarla sohbet etmek için, %4,2’si boş vakitleri değerlendirme amacıyla 

kullanırken, %3,2’si eğlenme amacıyla kullanırken, %5,5’i yeni fikirler elde 

etmek için kullandıkları görülmektedir. Bu bağlamda katılımcı kadınlara 

oranla erkeklerin fazla bilgi alıp verme, yeni fikirler elde etmek ve yeni 

arkadaşlar edinme amacıyla sosyal medya kullandığı görülmektedir. Kadın 

katılımcıların erkeklere oranla daha çok oyun oynama,  mevcut arkadaşları 

takip etme, arkadaşlarla sohbet etmek, boş vakitleri değerlendirme, işlerini 

takip ve eğlenme amacıyla sosyal medya kullandığı görülmektedir. 

 

 

 

Sosyal Medya Kullanım Amacını 

 

 

Cinsiyet 
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n

 

Toplam 

Kadın 71 16 0 8 19 8 5 6 3 136 

52,2

% 

11,8

% 

,0

% 

5,9% 14,0

% 

5,9% 3,7

% 

4,4

% 

2,2% 100,0% 

Erkek 118 4 2 4 11 7 4 6 9 165 

71,5

% 

2,4% 1,2

% 

2,4% 6,7% 4,2% 2,4

% 

3,6

% 

5,5% 100,0% 

Toplam 189 20 2 12 30 15 9 12 12 301 

62,8

% 

6,6% ,7

% 

4,0% 10,0

% 

5,0% 3,0

% 

4,0

% 

4,0% 100,0% 
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Tablo 11. Yaş Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medya 

Araçlarından En Çok Kullandığına Yönelik Ki Kare Analizi 
Yaş Sosyal Medya Araçlarından Hangisini En Çok kullanırsınız 

Facabook Twitter İnstagram Google 

plus 

Youtube WhatsApp Toplam 

29 yaş 

altı 

1 9 11 0 0 16 37 

2,7% 24,3% 29,7% ,0% ,0% 43,2% 100,0% 

30-39 

yaş 

23 11 30 2 11 105 182 

12,6% 6,0% 16,5% 1,1% 6,0% 57,7% 100,0% 

40-49 

yaş 

10 0 4 0 0 44 58 

17,2% ,0% 6,9% ,0% ,0% 75,9% 100,0% 

50 yaş 

ve 

üzeri 

10 0 1 0 4 9 24 

41,7% ,0% 4,2% ,0% 16,7% 37,5% 100,0% 

Toplam 44 20 46 2 15 174 301 

14,6% 6,6% 15,3% ,7% 5,0% 57,8% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=68,522*; p<.000, sonuçlar 

istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 11 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan 29 yaş altı 

grubu %.2,7’si Facebook, %24,3’ü Twitter’ı, %29,7’si İnstagram ve % 43,2’si 

WhatsApp’ı, kullandığı görülmektedir. 30-39 yaş grubunun %12,6’sı 

Facebook,  %6,0’sı Twitter’ı, %16,5’i İnstagram’ı, %1,1’i Google plus’ı, 

%6,0’sı Youtube’u ve  %57,7’sinin WhatsApp’ı kullandığı görülmektedir. 40-

49 yaş grubunun  %17,2’si Facebook,  %6,9’u İnstagram’ı,  %75.9’nun 

WhatsApp’ı,en çok kullandıkları görülürken; 50 yaş ve üzeri grubun ise 

%41,7’si Facebook,  %4,2’si İnstagram’ı, %16,7’si Youtube’u ve %37,5’i 

WhatsApp’ı kullandığı görülmektedir. Bu bağlamda 50 yaş ve üzeri 

katılımcıların en fazla Facebook ve Youtube’u kullandıkları görülmektedir. 

 

Tablo 12. Yaş Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medyayı Günlük 

Kullanım Sürelerine Yönelik Ki Kare Analizi 
Yaş Sosyal Medya Günlük Kullanım Süreniz 

1 Saatten 

Az 

1-3 

Saat 

4-6 

Saat 

7-9 

Saat 

9 Saat ve 

Üzeri 
Toplam 

29 yaş altı 11 0 2 9 15 37 

29,7% ,0% 5,4% 24,3% 40,5% 100,0% 

30-39 yaş 104 0 27 16 35 182 

57,1% ,0% 14,8% 8,8% 19,2% 100,0% 

40-49 yaş 48 4 0 0 6 58 

82,8% 6,9% ,0% ,0% 10,3% 100,0% 

50 yaş ve 

üzeri 

22 0 0 0 2 24 

91,7% ,0% ,0% ,0% 8,3% 100,0% 

Toplam 185 4 29 25 58 301 

61,5% 1,3% 9,6% 8,3% 19,3% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=75,780*; p<.000, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 
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Tablo 11 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan 29 yaş altı 

grubu %29,7’si 1 saatten az, %5,4’ü 4-6 saat, %24,3’ü 7-9 saat, %40,5’i 9 saat 

ve üzeri sosyal medyayı günlük kullanmaktadır. 30-39 yaş grubunun %57,1’i1 

saatten az, %14,8’i 4-6 saat, %8,8’i 7-9 saat ve %19,2’si 9 saat ve üzeri sosyal 

medyayı günlük kullanmaktadır. 40-49 yaş grubunun  %82,8’i 1 saatten az, 

%6,9’u 1-3 saat ve %10,3’ü 9 saat ve üzeri sosyal medyayı günlük 

kullanmaktadır. 50 yaş ve üzeri grubu ise %91,7’si 1 saatten az ve %8,3’ü 9 

saat ve üzeri sosyal medyayı günlük kullanmaktadır. Bu bağlamda 50 yaş ve 

üzeri yaş grubunun günlük olarak 1 saatten az sosyal medya kullandığını ve 29 

yaş altı yaş grubu katılımcıların sosyal medyayı 9 saat ve üzeri süreyle günlük 

kullanmaktadır 

 

Tablo 13. Yaş Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medya 

Kullanımının Kurum İçi İletişimde Etkili Olduğunu Düşüncesine Yönelik Ki 

Kare Analizi 

Yaş Sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde 

etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet Bazen Hayır Toplam 

29 yaş altı 7 20 10 37 

18,9% 54,1% 27,0% 100,0% 

30-39 yaş 44 97 41 182 

24,2% 53,3% 22,5% 100,0% 

40-49 yaş 30 19 9 58 

51,7% 32,8% 15,5% 100,0% 

50 yaş ve üzeri 12 4 8 24 

50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

Toplam 93 140 68 301 

30,9% 46,5% 22,6% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=27,398*; p<.000, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 13 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan 29 yaş altı 

grubu %18,9’u sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde etkili olduğu 

göründe, %54,1’i bazen cevabıyla aralıklı olarak etkili olduğu görüşünde, 

%27.0’si ise etkili olmadığını düşünmektedir.  30-39 yaş grubunun %24,2’si 

sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde etkili olduğu göründe, 

%53,3’ü bazen cevabıyla aralıklı olarak etkili olduğu görüşünde, %22,5’i ise 

etkili olmadığını düşünmektedir. 40-49 yaş grubunun  %51,7’si sosyal medya 

kullanımının kurum içi iletişimde etkili olduğu göründe, %32,8’i bazen 

cevabıyla aralıklı olarak etkili olduğu görüşünde, %15,5’i ise etkili olmadığını 

düşünmektedir.  50 yaş ve üzeri grubun ise %50,0’si sosyal medya 

kullanımının kurum içi iletişimde etkili olduğu görüşünde, %16,7’si bazen 

cevabıyla aralıklı olarak etkili olduğu görüşünde, %33,3’ü ise etkili olmadığını 

düşünmektedir. Bu bağlamda 40-49 yaş grubunun  %51,7’si sosyal medya 

kullanımının kurum içi iletişimde etkili olduğu görüşündedir,  
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Tablo 14. Eğitim Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medya 

Araçlarından En Çok Kullandığına Yönelik Ki Kare Analizi 

Eğitim Sosyal Medya Günlük Kullanım Süreniz 

1 Saatten 

Az 

1-3 

Saat 

4-6 

Saat 

7-9 

Saat 

9 Saat ve 

Üzeri 

Toplam 

Ön Lisans 6 0 0 0 0 6 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Lisans 38 0 5 1 11 55 

69,1% ,0% 9,1% 1,8% 20,0% 100,0% 

Yüksek 

Lisans 

74 4 15 5 41 139 

53,2% 2,9% 10,8% 3,6% 29,5% 100,0% 

Doktora 67 0 9 19 6 101 

66,3% ,0% 8,9% 18,8% 5,9% 100,0% 

Toplam 185 4 29 25 58 301 

61,5% 1,3% 9,6% 8,3% 19,3% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=47,842*; p<.000, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 14 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan önlisans 

eğitimlilerin tamamı 1 saatten az günlük sosyal medya kullandığı 

görülmektedir. Lisans eğitimli olanların %69,1’i 1 saatten az günlük sosyal 

medya kullandığı, %9,1’nin ise 4-6 saat aralığında, %1,8’i 7-9 saat aralığında 

ve %20.0’si 9saat ve üzeri günlük sosyal medya kullandığı görülmektedir. 

Yüksek Lisans eğitimli olanların %53,2’si 1 saatten az günlük sosyal medya 

kullandığı, %2.9’u 1-3 saat aralığında, %10,8’i 4-6 saat aralığında, %3,6’sı 7-

9 saat aralığında ve %29,5’i 9 saat ve üzeri günlük sosyal medya kullandığı 

görülmektedir. Doktora eğitimli olanlar ise %66,3’ü 1 saatten az günlük sosyal 

medya kullandığı, %8,9’u 4-6 saat aralığında, %18,8’, 7-9 saat aralığında ve 

%5,9’u 9 saat ve üzeri günlük sosyal medya kullandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda önlisans eğitimliler 1 saatten az günlük sosyal medya kullandığı 

görülmektedir. Yüksek Lisans eğitimli olanlar 9 saat ve üzeri aralığında günlük 

sosyal medya kullandığı görülmektedir. 
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Tablo 15. Eğitim Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medyayı 

Kullanım Amaçlarına Yönelik Ki Kare Analizi Yönelik Ki Kare Analizi 

 
Eğitim 

 
Sosyal Medya Kullanım Amacınız 
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Toplam 

Ön 

Lisans 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

100

,0% 

,0

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Lisans 43 0 0 0 5 5 0 0 2 55 

78,

2% 

,0

% 

,0% ,0% 9,1% 9,1% ,0% ,0% 3,6% 100,0% 

Yüksek 

Lisans 

88 9 0 5 16 5 8 3 5 139 

63,

3% 

6,5

% 

,0% 3,6% 11,5% 3,6% 5,8% 2,2

% 

3,6% 100,0% 

Doktora 52 11 2 7 9 5 1 9 5 101 

51,

5% 

10,

9

% 

2,0% 6,9% 8,9% 5,0% 1,0% 8,9

% 

5,0% 100,0% 

Toplam 189 20 2 12 30 15 9 12 12 301 

62,

8% 

6,6

% 

,7% 4,0% 10,0% 5,0% 3,0% 4,0

% 

4,0% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=41,699*; p<.014, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 15 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan önlisans 

eğitimlilerin %100,0’ü bilgi alıp verme amacıyla sosyal medya kullandığı 

görülmektedir. Lisans eğitimlilerin %78,2’si bilgi alıp verme, %9,1’i 

arkadaşlarıyla sohbet etmek ve boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla ve 

%3,6’sı yeni fikirler elde etmek amacıyla sosyal medya kullandığı 

görülmektedir. Yüksek Lisans eğitimli olanlar %63,3’ü bilgi alıp verme, 

%6,5’i oyun oynama, %3,6’sı mevcut arkadaşlarını takip etme, boş vakitleri 

değerlendirme ve yeni fikirler elde etmek için %11,5’i arkadaşlarıyla sohbet 

etmek, %5,8’i işlerimi takip etme, %2,2’si eğlenme amacıyla sosyal medya 

kullandığı görülmektedir. Doktora eğitimli olanların %51,5’i bilgi alıp verme, 

%10,9’u oyun oynama, %2,0’i yeni arkadaş edinme, %6,9’u mevcut 

arkadaşlarını takip etme, %8,9’u arkadaşlarla sohbet etme ve eğlenme, %5,0’i 

boş vakitleri değerlendirme ve yeni fikirler elde etmek için ve %1,0’i işlerini 

takip etmek amacıyla sosyal medya kullandığı görülmektedir. Bu bağlamda 

önlisans eğitimliler bilgi alıp verme amacıyla sosyal medya kullandığı 

görülmektedir. 
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Tablo 16. Eğitim Değişkeni ile Üniversite Personelinin Sosyal Medya 

Kullanımının kurum İçi İletişimde Etkili Olduğunu Düşüncesine Yönelik Ki 

Kare Analizi 

Eğitim Sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde etkili 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet Bazen Hayır Topla

m 

Ön lisans  0 6 0 6 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Lisans 8 40 7 55 

14,5% 72,7% 12,7% 100,0% 

Yüksek 

Lisans 

51 61 27 139 

36,7% 43,9% 19,4% 100,0% 

Doktora 34 33 34 101 

33,7% 32,7% 33,7% 100,0% 

Toplam 93 140 68 301 

30,9% 46,5% 22,6% 100,0% 

Notlar= (i) n=301, (ii) Pearson χ²=34,378*; p<.000, sonuçlar istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 16 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılardan önlisans 

eğitimliler aralıklı olarak sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde etkili 

olduğu görüşünde, lisans eğitimlilerin %14,5’i etkili olduğu görüşünde, 

%72,7’si aralıklı olarak sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde etkili 

olduğu görüşünde, %12,7’si etkili olmadığı görüşündedir. Yüksek lisans 

eğitimli olanların %36,7’si etkili olduğu görüşünde, %43,9’u aralıklı olarak 

sosyal medya kullanımının kurum içi iletişimde etkili olduğu görüşünde, 

%19,4’ü etkili olmadığı görüşündedir. Doktora eğitimlilerin %33,7’si etkili 

olduğu görüşünde, %32,7’si aralıklı olarak sosyal medya kullanımının kurum 

içi iletişimde etkili olduğu görüşünde, %33,7’si etkili olmadığı görüşündedir. 

Bu bağlamda yüksek lisans eğitimlilerin sosyal medya kullanımının kurum içi 

iletişimde etkili olduğu görüşündedir. 

 

Tablo 17. Cinsiyet Değişkeni ile Sosyal Medyanın Kurum İçi İletişimdeki 

Rolüne Yönelik Görüşleri Üzerine T Testi Analizi 

 

Kadın 

(n=136) 

Erkek 

(n=165) 

Bağımlı İki 

Grup t Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. T p 

1.Yöneticiler çalışanlarına sosyal medya 

aracılığıyla talimat verirler. 
2,83 1,18 2,56 1,16 1,973 0,049 

2.Yöneticiler çalışanlarına sosyal medya 

aracılığıyla önerilerde bulunulurlar. 
2,91 0,90 

2

,16 

0

,91 

7

,033 
0

,000 

3.Kurum içinde şekillenen ast-üst 

ilişkileri sosyal medya ortamlarına da 

yansır. 

3,28 1,10 
3

,06 

1

,20 

1

,639 

0

,102 
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Kadın 

(n=136) 

Erkek 

(n=165) 

Bağımlı İki 

Grup t Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. T p 

4. Yöneticiler sosyal medyayı 

çalışanlarla resmi iletişim kurmak için 

kullanırlar. 

3,33 0,92 
2

,90 

1

,15 

3

,492 
0

,001 

6. Yöneticiler, sosyal medya üzerinden 

gelen mesajlara (öneri, şikâyet vb.) 
duyarlıdırlar. 

3,04 0,90 
2

,94 

1

,11 

0

,834 

0

,405 

7.Çalışanlar, sosyal medya aracılığıyla 
bir problemi üst yöneticiye iletirler. 

3,05 0,97 
2

,65 
1

,06 
3

,413 
0

,001 

8.Yöneticilere sosyal medya aracılığıyla 
önerilerde bulunulur.   

2,96 
,0,9
9 

3
,03 

1
,11 

0
,595 

0
,552 

10.Yönetime yönelik eleştiriler, sosyal 
medya vasıtasıyla paylaşılır. 

2,20 1,16 
2

,11 
0

,92 
0

,754 
0

,452 

11.Kurumla ilgili önemli haberler sosyal 
medya vasıtasıyla çalışanlar arasında 

hızla yayılır. 

2,27 0,97 
2

,09 
0

,82 
1

,690 
0

,092 

12.Çalışanlar, sosyal medya vasıtasıyla 

sohbet ederler. 
2,18 0,87 

2

,05 

0

,87 

1

,276 

0

,203 

15.Çalışanlar bir problemi bir üstüne 

söylemeden sosyal medya aracılığıyla 

tepe yöneticilerine bildirirler. 

2,50 0,90 
2

,13 

0

,72 

3

,900 
0

,000 

30.Çalışanlar, sosyal medya aracılığıyla 

iş dışında yemek organizasyonu yaparlar 
2,30 0,96 

2

,37 

0

,95 

0

,666 

0

,506 

33.Kurumla ilgili eleştiriler sosyal 

ortamlarda sosyal medya aracılığıyla 

daha rahat ifade edilir. 

2,59 1,15 
2

,69 

1

,11 

0

,773 

0

,440 

36.Kurumda yaşananları sosyal medya 

aracılığıyla yayan çalışanlar vardır 
2,73 1,22 

2

,43 

0

,99 

2

,233 

0

,026 

38.Sosyal medyada kurumla ilgili 

dedikodu ve söylentiler yaygındır. .  2,85 1,28 
2

,72 
1

,22 
0

,837 

0
,403 

40.Kurumda yeni işe başlayanlar, sosyal 

medya üzerindeki söylentiler üzerinden 

kurumu daha iyi tanırlar. 

2,73 1,18 
2

,82 

1

,17 

0

,578 

0

,564 

41.Yöneticiler, çalışanlarına uyarılarını 

sosyal medya aracılığıyla şaka yoluyla 

aktarırlar. 

3,32 1,02 
3

,00 

1

,25 

2

,245 

0

,026 

43.Çalışanlar sosyal medya aracılığıyla 

birbirlerine yakıştırmalarda bulunurlar. 
2,87 1,33 

3

,21 

1

,17 

2

,247 

0

,025 

44.Sosyal medyada çalışanlar, kişileri 

takma isimler üzerinden tartışırlar. 
3,17 1,19 

2

,91 

1

,25 

1

,713 

0

,088 

45.Çalışanlar, sosyal medya aracılığıyla 

iletişim kurarlar. 
2,16 0,94 

2

,23 

0

91 

0

,609 

0

,543 

46.Kurumda çalışanlarla ilgili bazı 

bilgiler, sosyal medya aracılığıyla 
öğrenilir. 

2,33 0,85 
2

,41 
0

,98 
0

,626 

0
,532 

53.Kurumla ilgili haberler ve duyurular 
sosyal medya aracılığıyla paylaşılır. 2,27 1,07 

2

,21 

0

,93 

0

,516 

0

,606 
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Tablo 17 İncelendiğinde katılımcılar, kurum içi iletişimde sosyal medyanın 

rolüne yönelik görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistikî olarak 

anlamlı bir ilişki oluşmaktadır. Kadın katılımcılar (A.O=2,83), (t=1,973, 

p=0,049) yöneticilerin çalışanlara sosyal medya aracılığıyla talimat verdiği, 

yöneticiler sosyal medyayı çalışanlarla resmi iletişim kurmak için kullandığı 

(A.O=3,33), (t=3,492, p=0,001), çalışanların, sosyal medya aracılığıyla bir 

problemi üst yöneticiye iletebildiği (A.O=2,91), (t=7,033, p=0,000), 

çalışanların bir problemi bir üstüne söylemeden sosyal medya aracılığıyla tepe 

yöneticilerine bildirebildiği (A.O=3,05), (t=3,413, p=0,001),  kurumda 

yaşananların sosyal medya aracılığıyla yayan çalışanlar var olduğu 

(A.O=3,15), (t=2,288, p=0,023),  yöneticiler, çalışanlarına uyarılarını sosyal 

medya aracılığıyla şaka yoluyla aktardığı (A.O=2,73), (t=2,233, p=0,026),  

çalışanlar kurum içi hareketlerini sosyal medya üzerinden yer bildirimi 

yaparak paylaştığı (A.O=3,03), (t=2,685, p=0,008), çalışanlar arasında sosyal 

medya paylaşımının çatışma ortamı yaratabildiği (A.O=2,66), (t=2,034, 

p=0,043) görüşündedirler. Erkek katılımcılar ise çalışanların sosyal medya 

aracılığıyla birbirlerine yakıştırmalarda bulunduğunu (A.O=3,21), (t=2,247, 

p=0,025), ifade etmektedirler. Bu bağlamda kadın katılımcıların sosyal 

medyanın kurum içi iletişimdeki rolü ile ilgili kurumla ilgili informel iletişim 

yoluyla katkıda bulunduğunu, kurum içi hiyerarşine sosyal medyada 

uyulmadığı, kurum içinde yaşananların kurum dışına taşındığı, uyarlarılar da 

bulunulduğu ve çatışmalara yol açabileceği görüşündedirler. Erkek 

katılımcıların sosyal medya üzerinden birbirilerine yakıştırmalar yaptıkları 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 
Kadın 

(n=136) 

Erkek 

(n=165) 

Bağımlı İki 

Grup t Testi 

 Ort. Ss. Ort. Ss. T p 

57.Çalışanlar kurum içi hareketlerini 

sosyal medya üzerinden yer bildirimi 

yaparak paylaşırlar. 

2,97 1,28 
2

,69 

1

,17 

1

,978 

0

,049 

58. Yöneticilerin çalışanlara sosyal 

medya aracılığı ile mobbing uygulaması 
yapılabilir. 

2,93 1,18 
3

,14 

1

,25 

1

,495 

0

,136 

59. Çalışanlar arasında sosyal medya 
paylaşımı çatışma ortamı yaratabilir 

2,66 1,20 
2

,40 
0

,97 
2

,034 
0

,043 

60. Çalışanların çalışanlara sosyal 
medya aracılığı ile mobbing uygulaması 

yapılabilir. 

2,83 1,22 
3

,08 
1

,23 
1

,788 

0
,075 

61. Yöneticiler ve çalışanların sosyal 

medya aracılığıyla özel günlerinin 

kutlanması kurum bağlılığını 

güçlendirir. 

2,06 0,99 
2

,23 

1

,08 

1

,407 

0

,161 
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Tablo 18. Yaş Değişkeni ile Sosyal Medyanın Kurum İçi İletişimdeki Rolüne 

Yönelik Görüşleri Üzerine Anova Testi 

Yaş  

2
9
 y

a
ş 

a
lt

ı 

(n
=

3
7
) 

3
0
-3

9
 (

n
=

1
8
2
) 

4
0
-4

9
(n

=
5
8
) 

5
0
 y

a
ş 

v
e
 

ü
z
e
r
i(

n
=

2
4
) 

ANOVA TESTİ 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

1.Yöneticiler çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla 

talimat verirler. 

3,21 1,15 2,81 1,07 1,94 1,09 2,70 1,39 11,987 0,000 

2.Yöneticiler çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla 

önerilerde bulunulurlar. 

2,37 0,68 2,74 0,99 1,94 0,78 2,25 1,11 11,598 0,000 

3.Kurum içinde şekillenen 

ast-üst ilişkileri sosyal 
medya ortamlarına da 

yansır. 

3,51 0,86 3,21 1,20 2,84 1,03 3,04 1,36 2,823 0,039 

4. Yöneticiler sosyal 

medyayı çalışanlarla 

resmi iletişim kurmak için 

kullanırlar. 

3,32 0,70 3,07 1,10 3,20 1,07 2,66 1,27 2,083 0,103 

6. Yöneticiler, sosyal 

medya üzerinden gelen 
mesajlara (öneri, şikâyet 

vb.) duyarlıdırlar. 

3,16 0,76 2,96 0,98 2,77 1,07 3,41 1,34 2,671 0,048 

7.Çalışanlar, sosyal 

medya aracılığıyla bir 

problemi üst yöneticiye 

iletirler. 

2,78 0,85 2,89 1,00 2,67 1,08 2,91 1,44 0,718 0,542 

8.Yöneticilere sosyal 

medya aracılığıyla 
önerilerde bulunulur.   

2,94 0,91 3,06 1,06 2,91 1,09 2,83 1,12 0,589 0,623 

10.Yönetime yönelik 
eleştiriler, sosyal medya 

vasıtasıyla paylaşılır. 
1,89 0,87 2,24 0,99 1,89 1,18 2,50 1,10 3,431 0,017 

11.Kurumla ilgili önemli 

haberler sosyal medya 
vasıtasıyla çalışanlar 

arasında hızla yayılır. 

2,08 0,49 2,26 0,83 1,93 0,98 2,25 1,39 2,240 0,084 

12.Çalışanlar, sosyal 

medya vasıtasıyla sohbet 

ederler. 
1,83 0,60 2,23 0,86 2,03 0,89 1,83 1,09 3,362 0,019 

15.Çalışanlar bir problemi 

bir üstüne söylemeden 

sosyal medya aracılığıyla 
tepe yöneticilerine 

bildirirler. 

2,24 0,49 2,42 0,91 2,06 0,49 2,00 1,02 4,046 0,008 
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Yaş  

2
9
 y

a
ş 

a
lt

ı 

(n
=

3
7
) 

3
0
-3

9
 (

n
=

1
8
2
) 

4
0
-4

9
(n

=
5
8
) 

5
0
 y

a
ş 

v
e
 

ü
z
e
r
i(

n
=

2
4
) 

ANOVA TESTİ 

 Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

30.Çalışanlar, sosyal 

medya aracılığıyla iş 

dışında yemek 
organizasyonu yaparlar 

1,97 0,44 2,47 1,00 2,06 1,00 2,58 0,88 5,200 0,002 

33.Kurumla ilgili 
eleştiriler sosyal 

ortamlarda sosyal medya 

aracılığıyla daha rahat 

ifade edilir. 

3,02 1,34 2,57 0,93 2,41 1,33 3,25 1,32 4,937 0,002 

36.Kurumda yaşananları 

sosyal medya aracılığıyla 
yayan çalışanlar vardır 

2,84 0,91 2,60 1,12 2,31 1,22 2,50 0,96 1,631 0,183 

38.Sosyal medyada 
kurumla ilgili dedikodu 

ve söylentiler yaygındır. .  

3,50 1,10 2,73 1,18 2,29 1,36 3,22 1,15 7,616 0,000 

40.Kurumda yeni işe 

başlayanlar, sosyal medya 

üzerindeki söylentiler 

üzerinden kurumu daha 
iyi tanırlar. 

2,87 0,55 2,88 1,17 2,25 1,30 3,13 1,28 4,724 0,003 

41.Yöneticiler, 
çalışanlarına uyarılarını 

sosyal medya aracılığıyla 

şaka yoluyla aktarırlar. 

3,46 1,07 3,04 1,18 3,09 1,15 3,50 1,10 1,943 0,123 

43.Çalışanlar sosyal 

medya aracılığıyla 

birbirlerine 
yakıştırmalarda 

bulunurlar. 

3,37 1,18 2,94 1,16 2,94 1,52 3,72 1,03 3,399 0,018 

44.Sosyal medyada 

çalışanlar, kişileri takma 

isimler üzerinden 

tartışırlar. 

4,06 0,84 2,96 1,17 2,76 1,25 2,63 1,36 10,126 0,000 

45.Çalışanlar, sosyal 

medya aracılığıyla 
iletişim kurarlar. 

2,37 0,79 2,15 0,86 2,01 1,06 2,77 1,06 4,037 0,008 

46.Kurumda çalışanlarla 
ilgili bazı bilgiler, sosyal 

medya aracılığıyla 

öğrenilir. 

2,03 0,47 2,45 0,78 2,05 1,28 3,04 0,95 8,359 0,000 

53.Kurumla ilgili haberler 

ve duyurular sosyal 

medya aracılığıyla 
paylaşılır. 

2,05 0,94 2,32 0,96 1,98 1,10 2,45 0,97 2,669 0,050 
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Tablo 18 İncelendiğinde katılımcılar, kurum içi iletişimde sosyal medyanın 

rolüne yönelik görüşleri ile yaş değişkeni arasında istatistikî olarak anlamlı bir 

ilişki oluşmaktadır. 29 yaş altı katılımcılar yöneticilerin çalışanlarına sosyal 

medya aracılığıyla talimat verdiği (A.O=3,21, p=0,000), kurum içinde 

şekillenen ast-üst ilişkileri sosyal medya ortamlarına da yansıdığı (A.O=3,51, 

p=0,039), kurum sosyal medyada kurumla ilgili dedikodu ve söylentilerin 

yaygın olduğu (A.O=3,50, p=0,000), sosyal medyada çalışanların, kişileri 

takma isimler üzerinden tartıştığını (A.O=4,06, p=0,000), Çalışanlar arasında 

sosyal medya paylaşımı çatışma ortamı yaratabilir (A.O=3,27, p=0,000) 

görüşündedirler. 30-39 yaş grubu katılımcılar, yöneticiler çalışanlarına sosyal 

medya aracılığıyla önerilerde bulunduğu (A.O=2,74, p=0,000), çalışanların, 

sosyal medya vasıtasıyla sohbet ettiği (A.O=2,23, P=0,019), çalışanların bir 

problemi bir üstüne söylemeden sosyal medya aracılığıyla tepe yöneticilerine 

bildirebildiği (A.O=2,42, p=0,008), çalışanların, sosyal medya aracılığıyla iş 

dışında yemek organizasyonu yaptıkları (A.O=2,47, p=0,000) görüşündedirler. 

50 yaş ve üzeri katılımcılar ise; yöneticiler, sosyal medya üzerinden gelen 

mesajlara (öneri, şikâyet vb.) duyarlı oldukları(A.O=3,41, p=0,048), yönetime 

yönelik eleştirilerin, sosyal medya vasıtasıyla paylaşıldığı (A.O=2,50, 

p=0,017),  kurumla ilgili eleştirilerin sosyal ortamlarda sosyal medya 

aracılığıyla daha rahat ifade edildiği (A.O=3,25, p=0,002), kurumda yeni işe 

Yaş  

2
9
 y

a
ş 

a
lt

ı 

(n
=

3
7
) 

3
0
-3

9
 (

n
=
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ANOVA TESTİ 

 Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

57.Çalışanlar kurum içi 
hareketlerini sosyal 

medya üzerinden yer 

bildirimi yaparak 

paylaşırlar. 

3,08 1,27 2,82 1,16 2,51 1,41 3,12 1,11 2,240 0,084 

58. Yöneticilerin 

çalışanlara sosyal medya 
aracılığı ile mobbing 

uygulaması yapılabilir. 

3,21 1,27 3,09 1,05 2,86 1,68 2,91 1,05 0,852 0,467 

59. Çalışanlar arasında 

sosyal medya paylaşımı 

çatışma ortamı yaratabilir 

3,27 1,17 2,48 1,01 2,17 1,15 2,50 0,88 8,451 0,000 

60. Çalışanların 

çalışanlara sosyal medya 

aracılığı ile mobbing 
uygulaması yapılabilir. 

3,32 1,37 2,91 1,10 3,06 1,55 2,58 0,88 2,067 0,105 

61. Yöneticiler ve 
çalışanların sosyal medya 

aracılığıyla özel 

günlerinin kutlanması 

kurum bağlılığını 
güçlendirir. 

1,70 0,99 2,33 1,05 1,63 0,66 2,79 1,10 13,230 0,000 
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başlayanların, sosyal medya üzerindeki söylentiler üzerinden kurumu daha iyi 

tanıdığı (A.O=3,13, p=0,003), çalışanların sosyal medya aracılığıyla 

birbirlerine yakıştırmalarda bulunduğu (A.O=3,72, p=0,018), çalışanlar, 

sosyal medya aracılığıyla iletişim kurdukları (A.O=2,77, p=0,008), kurumda 

çalışanlarla ilgili bazı bilgilerin, sosyal medya aracılığıyla öğrenildiği 

(A.O=3,04, p=0,000), kurumla ilgili haberler ve duyuruların sosyal medya 

aracılığıyla paylaşıldığı (A.O=2,45, p=0,050), yöneticiler ve çalışanların 

sosyal medya aracılığıyla özel günlerinin kutlanması kurum bağlılığını 

güçlendirdiği (A.O=2,79, p=0,000), görüşündedirler. Bu bağlamda kurum içi 

iletişimde sosyal medyanın rolü ile yaş değişkeni arasında farklılıkları ortaya 

koymak için Anova testi yapılmıştır. Bu test sonucunda hangi yaş gruplarında 

farklılık olduğunu ortaya koymak amacıyla Multiple Comparisons testi 

yapılmıştır. 29 yaş altı ve 40-49 yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık 

oluşmaktadır (p<0.000). Yaş değişkenine göre en fazla yöneticilerin 

çalışanlarına sosyal medya aracılığıyla talimat verdiği, çalışanların, sosyal 

medyada kurumla ilgili dedikodu ve söylentilerin yaygın olduğu, sosyal 

medyada çalışanların, kişileri takma isimler üzerinden tartıştığını, çalışanlar 

arasında sosyal medya paylaşımının çatışma ortamı yaratabileceği görüşünü 

önem atfetmektedirler. 30-39 yaş grubu ile 40-49 yaş grupları arasında anlamlı 

bir farklılık oluşmaktadır (p<0.000). Yaş değişkenine göre en fazla 

yöneticilerin çalışanlarına sosyal medya aracılığıyla önerilerde bulunduğu, 

kurumda yeni işe başlayanların, sosyal medya üzerindeki söylentiler üzerinden 

kurumu daha iyi tanıdığı ve yöneticiler ve çalışanların sosyal medya 

aracılığıyla özel günlerinin kutlanması kurum bağlılığını güçlendirdiği 

görüşünü önem atfetmektedirler. 29 yaş altı ve 50 yaş ve üzeri yaş grupları 

arasında anlamlı bir farklılık oluşmaktadır (p<0.001). Yaş değişkenine göre en 

fazla sosyal medyada çalışanların, kişileri takma isimler üzerinden tartıştığını 

ve çalışanların, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurdukları görüşünü önem 

atfetmektedirler. 40-49 yaş grubu ile 50 yaş ve üzeri grupları arasında anlamlı 

bir farklılık oluşmaktadır (p<0.001). Yaş değişkenine göre en fazla 

çalışanların, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurdukları ve kurumla ilgili 

eleştirilerin sosyal ortamlarda sosyal medya aracılığıyla daha rahat ifade 

edildiği görüşünü önem atfetmektedirler ve bu görüşler üzerinde anlamlı 

farklılıkların oluştuğunu söylenmek mümkündür. 
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Tablo 19. Eğitim Değişkeni ile Sosyal Medyanın Kurum İçi İletişimde 

Rolüne Yönelik Görüşleri Üzerine Anova Testi 

Eğitim  

Ö
n

 L
is

a
n

s 

(n
=

6
) 

L
is

a
n

s 

(n
=

5
5
) 

Y
ü

k
se

k
 L

is
a
n

s 

(n
=

1
3
9
) 

D
o
k

to
r
a
 (

n
=

1
0
1
) ANOVA 

TESTİ 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

1.Yöneticiler çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla 

talimat verirler. 

2,00 0,00 2,34 0,84 2,70 1,34 2,90 1,08 3,406 0,018 

2.Yöneticiler çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla 

önerilerde bulunulurlar. 

3,00 0,00 2,27 0,82 2,40 0,99 2,74 1,01 4,132 0,007 

3.Kurum içinde şekillenen ast-

üst ilişkileri sosyal medya 

ortamlarına da yansır. 

2,00 0,00 3,09 1,02 2,91 1,16 3,62 1,11 10,375 0,000 

4. Yöneticiler sosyal medyayı 

çalışanlarla resmi iletişim 

kurmak için kullanırlar. 

3,00 0,00 2,89 1,14 2,97 1,01 3,37 1,11 3,601 0,014 

6. Yöneticiler, sosyal medya 

üzerinden gelen mesajlara 

(öneri, şikâyet vb.) 

duyarlıdırlar. 

3,00 0,00 2,76 1,08 2,85 1,03 3,29 0,92 4,925 0,002 

7.Çalışanlar, sosyal medya 

aracılığıyla bir problemi üst 

yöneticiye iletirler. 

2,00 0,00 2,78 0,89 2,58 1,02 3,26 1,01 10,834 0,000 

8.Yöneticilere sosyal medya 

aracılığıyla önerilerde 

bulunulur.   

2,00 0,00 3,18 0,90 2,87 1,16 3,13 0,96 3,603 0,014 

10.Yönetime yönelik eleştiriler, 

sosyal medya vasıtasıyla 

paylaşılır. 

1,00 0,00 2,09 0,77 1,99 0,98 2,48 1,16 7,536 0,000 

11.Kurumla ilgili önemli 

haberler sosyal medya 

vasıtasıyla çalışanlar arasında 

hızla yayılır. 

1,00 0,00 2,23 0,74 1,94 0,72 2,52 1,05 12,924 0,000 

12.Çalışanlar, sosyal medya 

vasıtasıyla sohbet ederler. 
1,00 0,00 1,98 0,75 1,93 0,69 2,49 1,02 13,441 0,000 

15.Çalışanlar bir problemi bir 

üstüne söylemeden sosyal 

medya aracılığıyla tepe 

yöneticilerine bildirirler. 

2,00 0,00 2,20 0,55 2,17 0,79 2,53 0,97 4,319 0,005 

30.Çalışanlar, sosyal medya 

aracılığıyla iş dışında yemek 

organizasyonu yaparlar 

2,00 0,00 2,61 0,91 2,10 1,02 2,53 0,84 6,157 0,000 

33.Kurumla ilgili eleştiriler 

sosyal ortamlarda sosyal medya 

aracılığıyla daha rahat ifade 

edilir. 

2,00 0,00 2,63 0,84 2,59 1,25 2,77 1,11 1,158 0,326 

36.Kurumda yaşananları sosyal 

medya aracılığıyla yayan 

çalışanlar vardır 
2,00 0,00 2,57 0,84 2,58 1,06 2,59 1,33 0,531 0,661 
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ANOVA TESTİ 

 Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

38.Sosyal medyada kurumla 

ilgili dedikodu ve söylentiler 

yaygındır. .  

3,00 0,00 3,00 1,06 2,58 1,23 2,94 1,38 2,107 0,100 

40.Kurumda yeni işe 

başlayanlar, sosyal medya 

üzerindeki söylentiler 

üzerinden kurumu daha iyi 

tanırlar. 

2,00 0,00 2,95 1,04 2,54 1,12 3,08 1,29 4,905 0,002 

41.Yöneticiler, çalışanlarına 

uyarılarını sosyal medya 

aracılığıyla şaka yoluyla 

aktarırlar. 

4,00 0,00 3,44 0,76 2,75 1,29 3,47 1,03 9,820 0,000 

43.Çalışanlar sosyal medya 

aracılığıyla birbirlerine 

yakıştırmalarda bulunurlar. 

4,00 0,00 3,53 0,91 2,82 1,25 3,08 1,36 5,142 0,002 

44.Sosyal medyada çalışanlar, 

kişileri takma isimler üzerinden 

tartışırlar. 

4,00 0,00 3,08 1,07 2,91 1,16 3,10 1,41 1,725 0,162 

45.Çalışanlar, sosyal medya 

aracılığıyla iletişim kurarlar. 
2,00 ,00 2,12 ,48 2,20 ,97 2,28 1,07 0,418 0,740 

46.Kurumda çalışanlarla ilgili 

bazı bilgiler, sosyal medya 

aracılığıyla öğrenilir. 

2,00 0,00 2,42 0,76 2,16 0,93 2,69 0,95 6,290 0,000 

53.Kurumla ilgili haberler ve 

duyurular sosyal medya 

aracılığıyla paylaşılır. 

2,00 0,00 2,03 0,79 2,10 1,12 2,54 0,88 4,985 0,002 

57.Çalışanlar kurum içi 

hareketlerini sosyal medya 

üzerinden yer bildirimi yaparak 

paylaşırlar. 

3,00 0,00 2,78 1,03 2,58 1,31 3,15 1,18 4,354 0,005 

58. Yöneticilerin çalışanlara 

sosyal medya aracılığı ile 

mobbing uygulaması 

yapılabilir. 

4,00 0,00 2,90 1,05 2,98 1,39 3,15 1,06 1,853 0,138 

59. Çalışanlar arasında sosyal 

medya paylaşımı çatışma 

ortamı yaratabilir 

3,00 0,00 2,49 1,03 2,36 1,26 2,72 0,83 2,513 0,059 

60. Çalışanların çalışanlara 

sosyal medya aracılığı ile 

mobbing uygulaması 

yapılabilir. 

4,00 0,00 3,25 1,05 2,73 1,40 3,07 1,01 4,501 0,004 

61. Yöneticiler ve çalışanların 

sosyal medya aracılığıyla özel 

günlerinin kutlanması kurum 

bağlılığını güçlendirir. 

2,00 0,00 2,07 0,66 1,81 1,06 2,69 1,00 16,135 0,000 
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Tablo 19 İncelendiğinde katılımcılar, kurum içi iletişimde sosyal medyanın 

rolüne yönelik görüşleri ile eğitim değişkeni arasında istatistikî olarak anlamlı 

bir ilişki oluşmaktadır. Önlisans eğitimli katılımcılar; yöneticiler çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla önerilerde bulunduğu (A.O=3,00, p=0,007), 

yöneticilerin, çalışanlarına uyarılarını sosyal medya aracılığıyla şaka yoluyla 

aktardığı (A.O=4,00, p=0,000), çalışanların sosyal medya aracılığıyla 

birbirlerine yakıştırmalarda bulunduğu (A.O=4,00, p=0,002) ve çalışanların 

çalışanlara sosyal medya aracılığı ile mobbing uygulaması 

yapılabildiği(A.O=4,00, p=0,004) görüşündedirler. Lisans eğitimli 

katılımcılar; yöneticiler çalışanlarına sosyal medya aracılığıyla önerilerde 

bulunduğu (A.O=3,18, p=0,014), çalışanların, sosyal medya aracılığıyla iş 

dışında yemek organizasyonu yaptıkları (A.O=2,61, p=0,000)  

görüşündedirler. Doktora eğitimli katılımcılar;  Yöneticilerin çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla talimat verdikleri (A.O=2,90, p=0,008), kurum 

içinde şekillenen ast-üst ilişkilerinin sosyal medya ortamlarına da yansıdığı 

(A.O=3,62, p=0,000), yöneticilerin sosyal medyayı çalışanlarla resmi iletişim 

kurmak için kullandığı (A.O=3,37, p=0,014), yöneticiler, sosyal medya 

üzerinden gelen mesajlara (öneri, şikâyet vb.) duyarlı oldukları (A.O=3,29, 

p=0,002), çalışanların, sosyal medya aracılığıyla bir problemi üst yöneticiye 

iletebildiği (A.O=3,26, p=0,000), yönetime yönelik eleştirilerin, sosyal medya 

vasıtasıyla paylaşıldığı (A.O=2,48, p=0,000), kurumla ilgili önemli haberlerin 

sosyal medya vasıtasıyla çalışanlar arasında hızla yayıldığı (A.O=2,52, 

p=0,000),  çalışanların, sosyal medya vasıtasıyla sohbet ettiği (A.O=2,49, 

p=0,000), çalışanların bir problemi bir üstüne söylemeden sosyal medya 

aracılığıyla tepe yöneticilerine bildirebildiği (A.O=2,53, p=0,005), kurumda 

yeni işe başlayanların sosyal medya üzerindeki söylentiler üzerinden kurumu 

daha iyi tanıyabileceği(A.O=3,08, p=0,002), kurumda çalışanlarla ilgili bazı 

bilgilerin, sosyal medya aracılığıyla öğrenilebileceği (A.O=2,69, p=0,000), 

kurumla ilgili haberler ve duyurular sosyal medya aracılığıyla paylaşıldığı 

(A.O=2,54, p=0,002), çalışanlar kurum içi hareketlerini sosyal medya 

üzerinden yer bildirimi yaparak paylaştığı (A.O=3,15, p=0,005),  yöneticiler 

ve çalışanların sosyal medya aracılığıyla özel günlerinin kutlanması kurum 

bağlılığını güçlendirdiği (A.O=2,69, p=0,000) görüşündedirler. Bu bağlamda 

kurum içi iletişimde sosyal medyanın rolü ile eğitim değişkeni arasında 

farklılıkları ortaya koymak için Anova testi yapılmıştır. Bu test sonucunda 

hangi eğitim gruplarında farklılık olduğunu ortaya koymak amacıyla Multiple 

Comparisons testi yapılmıştır. Lisans ve doktora eğitimli gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık oluşmaktadır (p<0.046). Eğitim değişkenine göre en fazla 

yöneticilerin çalışanlarına sosyal medya aracılığıyla talimat verdikleri, 

yöneticiler, çalışanlarına sosyal medya aracılığıyla önerilerde bulunduğu 

görüşünü önem atfetmektedirler. Önlisans ve doktora eğitimli gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık oluşmaktadır (p<0.040). Kurum içinde şekillenen ast-üst 

ilişkilerinin sosyal medya ortamlarına da yansıdığı görüşünü önem 

atfetmektedirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimli gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık oluşmaktadır (p<0.000). Eğitim değişkenine göre en fazla yöneticiler, 

sosyal medya üzerinden gelen mesajlara (öneri, şikâyet vb.) duyarlı oldukları, 

çalışanların, sosyal medya aracılığıyla bir problemi üst yöneticiye iletebildiği, 
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yönetime yönelik eleştirilerin, sosyal medya vasıtasıyla paylaşıldığı, kurumla 

ilgili önemli haberler sosyal medya vasıtasıyla çalışanlar arasında hızla 

yayıldığı, çalışanların bir problemi bir üstüne söylemeden sosyal medya 

aracılığıyla tepe yöneticilerine bildirebildiği, yöneticilerin, çalışanlarına 

uyarılarını sosyal medya aracılığıyla şaka yoluyla aktardığı, kurumda 

çalışanlarla ilgili bazı bilgilerin, sosyal medya aracılığıyla öğrenilebileceği ve 

yöneticiler ve çalışanların sosyal medya aracılığıyla özel günlerinin kutlanması 

kurum bağlılığını güçlendirdiği görüşünü önem atfetmektedirler ve bu görüşler 

üzerinde anlamlı farklılıkların oluştuğunu söylenmek mümkündür. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Hem teknolojinin hem de insanların beklentisinin çok hızlı değişmesi, 

sosyal medyanın bu değişime eş zamanlı olarak ayak uydurması, sosyal 

medyayı etkin bir mecra olarak konumlandırmıştır. Bu hızlı değişim ile 

birlikte, kullanım amaçları ve beklenilen tatminler bağlamında, kişilerin sosyal 

medya kullanım amaçları farklılıklar göstermektedir(Dağıtmaç, 2018: 640). 

Sosyal medya her alandan kişi ve kurumları hızla bünyesine katmaktadır. Bu 

arada hızla gelişen ve kapsamını günden güne katlanarak büyüten sosyal 

medya, kurumlar açısından dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Günümüzde 

kullanıcı sayısının sürekli artan sosyal medya, sosyal medyanın kurum içi 

iletişimdeki rolünü ortaya çıkarmaya çalışan bu araştırmada, katılımcıların 

internet kullanımı, günlük sosyal medyada geçirilen süre, sosyal medya 

sitelerini hangi sıklıkta ve hangi amaçlarla kullandıkları ve sosyal medyanın 

kurum içi iletişimde sosyal medyanın rolü sorusuna cevap aranmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular; katılımcıların sosyal medya mecrası 

olarak en fazla kullandığı WhatsAp’ı kullanmaktadır. Katılımcıların günlük 

sosyal medya kullanma süreleri 1saatten az süre olduğunu, katılımcıların en 

fazla bilgi alıp-verme amacıyla sosyal medya kullandıkları görülmektedir. 

Katılımcıların kurum içi iletişimde sosyal medyanın etkisi konusunda etkili 

olduğunu fakat bu kurum içi iletişimde bu etkinin farklı düzeylerde olduğunu 

düşünmektedirler. Erkek katılımcılar en fazla WhatsAp’ı kullanmaktadır. 

Kadın katılımcılar ise en fazla Instagram’ı kullanmaktadır. Erkek 

katılımcıların günlük 1 saatten az sosyal medya kullandıkları ve daha çok bilgi 

alı-verme amacıyla kullandıkları görülmektedir. 

Katılımcıların yaş değişkenine göre baktığımızda gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık oluşmaktadır. Genç katılımcıların en çok ınstagram’ı, orta yaş 

katılımcıların WhatsAp’ı ve 50 yaş ve üzeri katılımcıların Facebook 

kullanmaktadır. 29 yaş ve altı katılımcıların 9 saat ve üzeri süreyle sosyal 

medya kullanmaktadır. Sosyal medyanın kurum içi iletişimde etkili olduğunu 

düşünen katılımcılar 40-49 yaş grubunda olan katılımcılardır. 

Katılımcıların eğitim değişkenine gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

oluşmaktadır. Önlisans eğitimlilerin günlük saatten az sosyal medya 

kullanmaktadırlar. Yüksek lisans eğitimli katılımcıların 9 saat ve üzeri sosyal 

medya kullanmaktadırlar. Eğitim düzeylerine göre sosyal medya kullanma 

amaçları ise; Önlisan eğitimlilerin bilgi alıp-verme, yüksek lisans eğitimlilerin 

arkadaşlarıyla sohbet etmek amacıyla kullandıklarını söylemek mümkündür. 
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Yüksek lisans eğitimli katılımcılar sosyal medyanın kurum içi iletişimde etkili 

olduğunu düşünmektedirler. 

Cinsiyete göre; gruplar arasında anlamlı bir farklılık oluşmaktadır.  Kadın 

katılımcıların görüşleri kurum içi iletişimin formel ve informel boyutunun 

sosyal medya üzerinden de uygulanabildiği, ast-üst ilişkilerinin 

yürütülebildiği, kurum içi yönetim hiyerarşine sosyal medyada uyulmadığını, 

yöneticilerin çalışanlarına uyarılarını sosyal medya üzerinden şakayla 

yumuşatarak astlarına ilettiğini, kurum içinde yaşananların sosyal medya 

üzerinden hızlı bir şekilde yayıldığını, çalışanların kurumlarında olduklarını 

yer belirterek haberdar etmesi, sosyal medya üzerinden yapılan 

paylaşımlarının çatışmalara neden olabileceğidir. Erkek katılımcılar ise 

çalışanların sosyal medya aracılığıyla birbirlerine yakıştırmalarda 

bulunmalarının bir çatışma nedeni görüşündedirler. 

Yaş değişkeni ile sosyal medyanın kurum içi iletişimdeki rolü düşüncesi 

üzerine yapılan Anova testi sonucunda 29 yaş altı ve 40-49 yaş grupları 

arasında anlamlı bir farklılık oluşmaktadır. Yaş değişkenine göre en fazla 

yöneticilerin çalışanlarına sosyal medya aracılığıyla talimat verdiği, 

çalışanların, sosyal medyada kurumla ilgili dedikodu ve söylentilerin yaygın 

olduğu, sosyal medyada çalışanların, kişileri takma isimler üzerinden 

tartıştığını, çalışanlar arasında sosyal medya paylaşımının çatışma ortamı 

yaratabileceği görüşündedirler. 30-39 yaş grubu ile 40-49 yaş grupları arasında 

anlamlı bir farklılık oluşmaktadır. Sosyal medyada çalışanların, kişileri takma 

isimler üzerinden tartıştığını ve çalışanların, sosyal medya aracılığıyla iletişim 

kurdukları görüşündedirler. 40-49 yaş grubu ile 50 yaş ve üzeri grupları 

arasında anlamlı bir farklılık oluşmaktadır. Çalışanların, sosyal medya 

aracılığıyla iletişim kurdukları ve kurumla ilgili eleştirilerin sosyal ortamlarda 

sosyal medya aracılığıyla daha rahat ifade edildiği görüşündedirler. 

Eğitim değişkeni ile sosyal medyanın kurum içi iletişimdeki rolü 

düşüncesi üzerine yapılan Anova testi sonucunda Lisans ve doktora eğitimli 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık oluşmaktadır. Yöneticilerin, çalışanlarına 

sosyal medya aracılığıyla talimat verdikleri, yöneticiler, çalışanlarına sosyal 

medya aracılığıyla önerilerde bulunduğu görüşündedirler. Önlisans ve doktora 

eğitimli gruplar arasında anlamlı bir farklılık oluşmaktadır. Kurum içinde 

şekillenen ast-üst ilişkilerinin sosyal medya ortamlarına da yansıdığı 

görüşündedirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimli gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık oluşmaktadır. Yöneticiler, sosyal medya üzerinden gelen mesajlara 

(öneri, şikâyet vb.) duyarlı oldukları, çalışanların, sosyal medya aracılığıyla bir 

problemi üst yöneticiye iletebildiği, yönetime yönelik eleştirilerin, sosyal 

medya vasıtasıyla paylaşıldığı, kurumla ilgili önemli haberler sosyal medya 

vasıtasıyla çalışanlar arasında hızla yayıldığı, çalışanların bir problemi bir 

üstüne söylemeden sosyal medya aracılığıyla tepe yöneticilerine bildirebildiği, 

yöneticilerin, çalışanlarına uyarılarını sosyal medya aracılığıyla şaka yoluyla 

aktardığı, kurumda çalışanlarla ilgili bazı bilgilerin, sosyal medya aracılığıyla 

öğrenilebileceği ve yöneticiler ve çalışanların sosyal medya aracılığıyla özel 

günlerinin kutlanması kurum bağlılığını güçlendirdiği görüşünü 

görüşündedirler. 
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Araştırmada gerçekleştirilen faktör analizinde 5 alt boyut belirlenmiştir. 

(biçimsel iletişim, İfade Rahatlığı, Sohbet ve Etkinlikler, kurumsal bağlılık, 

dedikodu ve çatışma). Ortaya çıkan bu faktörler, sosyal medyanın kurum içi 

iletişimdeki rolünü ne yönde etkilediğini göstermektedir. 

Sonuç olarak sosyal medya kurum içi iletişimde rolüne baktığımızda 

kurumla ilgili formel ve informel iletişim yoluyla katkıda bulunduğunu, kurum 

içi hiyerarşine sosyal medyada uyulmadığı, kurum içinde yaşananların kurum 

dışına taşındığı, uyarlarılar da bulunulduğu ve çatışmalara yol açabileceği 

görüşündedirler. Sosyal medya ve sanal ağlar bilinçli ellerle kontrollü olarak 

kullanıldığı zaman bireylerin ve kurumların amaçlarına ulaşmaları için 

mükemmel bir araç olabilmektedir. Sosyal medyanın hızlı geri bildirimi 

kullanıcı açısından önemlidir. Öte yandan sosyal medyanın birtakım 

dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan biri çok bilgilerin hızlı yayılması 

ve gelişmelerin takibinin ve kontrolünün zor olmasıdır. Kurumların sosyal 

medya kullanımının önümüzdeki dönemde giderek artacağı kabul 

edilmektedir. Sosyal medya araçlarının kurum yönetiminin geleneksel yapısını 

aşarak hız ve hareketlilik kazandırması sosyal medya hesabı açmak kadar 

kolay süreç değildir. Bu konuda hem üst ve alt kademe personelin buna istekli 

ve yetenekli olmalarının yanında bu kurumların uzman ekip ve doğru bir sosyal 

medya stratejisine sahip olmaları da gerekmektedir. 

 

4. KAYNAKLAR 

 

Akyürek, R. (2005). Halkla İlişkiler. Rüveyde Akyürek (Ed.), Kurumsal 

İletişim Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

 

Aslan, N. B. (2018). Örgütsel İletişimde Sosyal Medyanın Araçsallığı, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.1 166-184 

 

Bat,  M. ve Vural,  B. A. (2015).  Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal 

İletişime Etkisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi,  Cilt 7, Sayı 1, ,31-

49 

 

Bekaroğlu, Ş. B. (2011). Doktor-Hasta İlişkilerinde Sosyal Medya 

Kullanımı, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:49. 

 

Bulunmaz, B. (2011), Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı 

ve Fiat Örneği. Global Media Journal, Cilt:2, S.3, s. 20-51. 

Dağıtmaç, M. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanıcının Kendine 

Güven İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 

59, 640-646  

 

Dal, A. (2012), Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim, (Ed.), Nezih Orhon, 

Ufuk Eriş, İletişim Bilgisi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 17 

 

382 

 

Danayiyen, A., Kıyak, M., ve  Ünal, E. (2017). Hastanelerde Yeni İletişim 

Teknolojileri Kullanımının Kurum İçi İletişim Doyumuna Etkisi. 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10 (1), 32-63.  

 

Dündar İ P ve Özel E K (2012) Kurum İçi İletişimin Kaliteye Olan Etkisi: 

Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurum İçi İletişimin Kalitesine Olan 

Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, ODÜ Sosyal Bilimler 

Araştırmaları Dergisi, 3(6), 104-129. 

 

Elciyar,  K. (2016). Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal 

Katılım Davranışlarına Etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi, Eskişehir 

 

Eroğlu, E. ve Kesim, M. (2012). Ağ Günlüklerinin Kurumsal Düzeyde 

Kullanılması. AUAd, 1(2),8-23 

 

Eroğluer K. (2011) Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki 

İlişkiler: Kuramsal Bir İnceleme, Ege Akademik Bakış, (11)1, 121-136. 

 

Gülçay, H. (2016). Sosyal Medyanın İletişim Alanlarındaki Etkileri, 7. 

Hukukun Gençleri Sempozyum Dizisi, Cilt.1, Sayı.7, 1-10 

Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı Bir Alan Çalışması. İletişim 

Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 32, s. 151-176.  

Kabakçı, D. ve Köker, N. E. (2017). Kurumsal İletişim Sürecindeki Rolü 

Açısından Online Şikâyetlerin Önemi Akdeniz İletişim Fakültesi 

Dergisi, Sayı:27, 46-77 

 

Karaçor, S.ve Şahin, A. (2004), “Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve 

Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma”, Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.8, S.97-117. 

 

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın 

Dağıtım 

Lester, D. H. (2012). Social Media: Changing Advertising Education. 

Online Journal of Communication And Media Technologies,2 (1), 

January. 

 

Özdemir, S.  ve Erdem, R. (2016 ).Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki 

Rolü, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3, 247-270 

Özel, M. (2018). Kurum İçi Sosyal Medya Uygulamaları ve Çalışan 

Katılımı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Halkla İlişkiler ve Reklam 

Çalışmaları E-Dergisi, Cilt No 1, Sayı No 2,37-50 

 

Peltekoğlu, F. B. (2016). Halkla İlişkiler Nedir?.9. Baskı, İstanbul: Beta 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 17 

 

383 

 

Reuber, A. R. ve Fischer, E. (2011). International Entrepreneurship In 

İnternet-Enabled Markets. Journal of Business Venturing, 26(6), 660-

679  

 

Sashi, C. M. (2012). Customer Engagement, Buyer-Seller Relationships, 

And  

Social Media. Management Decision, 50(2), 253-272. 

 

Scott, Peter R. – Jacka, J. M. (2013). Sosyal Medya Kurumsal Yönetim ve 

Risk Rehberi. Çeviri: Tuğrul Bozbey, Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

Yayınları 

 

Solis, B. (2009) The Essential Guide to Social Media,  

 

Solmaz, B.(2017). Kurumsal İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

Eskişehir. 

 

Solmaz, B. T. ve Görkemli, H. T. (2012). Yeni Bir İletişim Alanı Olarak 

Sosyal Medya Kullanımı ve Konya Kadın Dernekleri Örneği. Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 183 

 

Sosyal Medyanın Yararları ve Zararları, 2016 

https://www.beycon.com.tr/sosyal-medya-yonetimi.html, (Erişim 

Tarihi 21 Kasım2019). 

Şengöz, A ve Eroğlu, E. (2017). Örgütlerde Sosyal Medya Kullanımı: 

Sosyal Medya Algıları: Amaçları ve Kullanım Alışkanlıkları. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (1), 

503-524.  

 

Vural, Z. B. A ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal 

Medya: Ege Üniversitesi, İletişime fakültesine Yönelik Bir Araştırma, 

Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382 

 

Yalçın, M. (2013). Yetenek Yönetiminde İletişim Uygulamalarının Rolü 

ve Etkinliği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi SBE. 

 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma 

Yöntemleri, Ankara:  Seçkin Yayıncılık 



CHAPTER 18 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistics 4.0 with Industry 4.0 in Turkey and World 

(Selminaz Adıgüzel) 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 18 

 

385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Academic Studies on Social and Education Sciences- Chapter 18 

 

386 

 

 

Logistics 4.0 with Industry 4.0 in Turkey and World 
 

Assistant Professor Selminaz Adıgüzel 
Harran University Siverek Applied Science Faculty 

International Trade and Logistics 

sadiguzel@harran.edu.tr. 

 

Bu Makalenin bir kısmı 2018 yılında I. Uluslararası Mersin Kongresinde Türkçe Bildiri olarak 

sunulmuştur. 

 

Abstract 

In this study, the effects of the Industry 4.0 concept, known as the Fourth 

Industrial Revolution, on the logistic sector were emphasized. With the use of 

information technologies in the logistics field, it is thought that the labor capital 

will decrease gradually as all stages of the supply chain begin to digitize. . In 

the logistics industry, Internet, cyber-physical system, big data, data analytics 

and smart containers, electric vehicles GPS tracking etc. Digital data ensures 

the reduction of human error as well as all the data of the supply chain, thus 

ensuring customer satisfactionIn this study, Logistic 4.0 concept is discussed 

by considering the historical flow of industrial revolutions and logistics 4.0 

applications in logistics sector. In addition, a literature review was made on 

Industry 4.0 and logistic 4.0. According to the results of the study, it is seen 

that the interest in both the business world and related literature increased in 

the 4th stage of the Industry. According to the evaluations of the researchers 

in their articles, Germany, which introduces the concept of Industry 4.0 to the 

world, is also the leader in the articles published on this subject, and according 

to this evaluation, a large study has not been found in our country. In this study; 

the effects of the industrial revolution, the effects of the logistics industry in 

the logistics of the fourth industrial revolution. and suggestions will be offered. 

 

1. Introductıon  

Industry is an area that has to stay dynamic to meet the changing needs of 

people. As the methods used in production change with each passing day, the 

companies that take the customers satisfaction center cannot get themselves 

from the competitive environment in order to be the best in the supply chain. 

As is known, the automation sector gives new dimensions to the industrial 

revolution known as Industry 4.0. This industrial revolution aims to bring 

information technology and industry together. Now, it is tried to create an 

environment where machines talk to each other. One of the most important 

building blocks of this revolution is the ”Radio Frequency Identification“ 

(RFID) technology. RFID provides factory and material communication. In 

this way, without the need for human intervention factories can communicate 

with the products produced. In intelligent factories, controlling the systems in 

a distributed manner provides many advantages. The most important of these 

is data speed, reliability, accuracy and cost savings. According to Darth and 

Horch (2014), industrial revolution has witnessed three, Industrial Revolution 

until today. In the middle of the 18th century, the trend of change that began 

in England spread throughout Europe. 
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The First Industrial Revolution (Industry 1.0) started in the UK and had an 

impact between the mid-18th century and the mid-19th century. With the new 

textile mills taking advantage of the steam power established in the UK, the 

producers were more productive and produced more goods and they started to 

need raw materials. This situation led to the export of products produced to 

overseas countries. The second Industrial Revolution (Industry 2.0), which 

covers the period between the mid-19th century and the mid-20th century, is 

known as the technological revolution. The development of the railroads, the 

development of the characteristics of the vehicles, the acceleration of 

globalization and the ease of access to distant markets are the characteristics 

of the Second Industrial Revolution. As the result of the Second World War, 

as communication, communication and technology developed, and the 

automation in production increased, the software sector started to develop itself 

and the Third Industrial Revolution (Industry 3.0). The development of fields 

of computer, telecommunications, e-commerce, The concept of Industry 4.0 is 

considered the Fourth Industrial Revolution. This movement, which was born 

in Germany, was published in 2011 as one of the 10 projects under the "High 

Technology Strategy 2020" Teknology Future Projects at the Hannover Fair, 

Industry 4.0 project prepared by the German Ministry at the Education 

Research Fair. With the rapid progress of technology, the production process 

of the products has started to change slowly.  Industry 1.0, which was the first 

industrial revolution, was realized by the discovery of steam and the use of 

machinery in the 18th century and the transition from agricultural economy to 

industrial economy. Behind every new industrial revolution lies the 

consequences of the previous. In order to understand Industry 4.0, we can 

review all the processes in the chart below. 

 

Figure 1 

From Industry 1.0 to Industry 4.0 

 

 
1.Industrial Revolution 2.industrial Revolution 3. Revolution 4.industrial Revolution 

Source Capıtal 2018. 
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As a result of the advantages of optimization with the Fourth Industrial 

Revolution, the amount of energy required for RFID (Radio Frequency 

Identification Technology) approach will decrease with the production time, 

costs and production of scattered control systems, while the production 

quantity and quality will gradually increase. 

 

2. Industry 4.0 

According to M. Brettel and N. Friederichsen, The basis of the concept of 

Industry 4.0; It is based on the communication of all units involved in the 

industrial production process, the realization of all relevant data in real time 

and the highest possible value added thanks to these data. As a result of the 

increase in competition in the globalized world, many industrial countries 

aiming to increase customer satisfaction in the market have been searching for 

low cost.  

 

2.1. Resources of Industry 4.0 

The Fourth Industrial Revolution needs some means to achieve its goals. 

These tools are important tools that come to mind when it comes to Industry 

4.0, such as the Internet of objects, cyber-physical system, big data and data 

analytics, and smart factories. 

 

2.1.1. Internet of Things 

Briefly, the Internet of the so-called TheIoT o includes the communication 

of physical devices with network connections and remote control of these 

objects. 

This system, which enables machine and machine (M2M) communication, 

continues to develop rapidly. This system makes the machine (M2M) 

communication possible and continues to develop rapidly. 

 

2.1.2. Cyber-Physical System 

The National Science Foundation defines cyber-physical systems as 

follows. Ler Cyber-physical systems; The main principles in the production 

processes such as monitoring, coordination and control are the systems where 

the combination of computing and communication is managed by the mixed 

technology. 

 

2.1.3. Big Data and Data Analytics 

Nowadays, it is possible to combine many data with the internet. However, 

it is thought that the use of this information and selection of the correct 

information from them are very difficult due to the information pollution which 

is increased with a general perspective. The basic feature of this system, called 

the IQ Plus system, is the simplification of complex and large data. 

 

2.1.4. Smart Robots 

 Intelligent robots, manufacturers in various sectors, have long benefited 

from robots in their operations. Robotic technology in the world is now 

becoming more autonomous, flexible and co-operative by improving its 
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competencies and reducing the cost of ownership. In the following period, the 

robots will increase their interaction with each other and will work more safely 

together with people and improve their learning abilities.   

 

2.1.5. Smart Factories 

The Artificial Intelligence Research Center (DFKI) has developed the first 

prototype of a smart factory of the future, which is called the smart factory 

together with various manufacturers. People only play a supporting role in the 

production process. Development is based on three basic elements: 

► Smart communication product 

► Networked system 

► The auxiliary operator of the system. 

 It is foreseen that the need for low skilled workforce will decrease with the 

development of intelligent factories and the advanced technology automation 

systems. Machine and robots communcating with each other, production of 

advanced automation (unmanned production lines) by providing mass 

production, data and simulation techniques in the production flexibility, 

efficiency, speed and quality increase will be provided. 

 

2.1.6. Simulation Programs 

In the logistics sector, it is possible to test the plant designs with simulation 

programs before the application. Simulation is a numerical analysis method 

that defines the behaviors of systems and enables the alternatives of the system 

to be tested by computer or hand by establishing a mathematical and logical 

model of the system. Knowing the basic stages of the simulation technique 

provides an understanding of how this technique increases the efficiency of the 

supply chain.  

 

3. Logistics Sector 

It can be said that the AUS applications, which have emerged as a result of 

adapting information and communication technologies to the transportation 

sector, follow a parallel course with these technologies in the world. First of 

all, the applications of AUS, which we started to see in the 1960s, began to 

spread rapidly in the 1980s with the development of information and 

communication technologies, including internet and computer technology. The 

World Bank, 2016 Logistics Performance Index (LPI) survey follows the same 

methodology as the previous four reports, and consists of a standard 

questionnaire consisting of two parts, international and national. In the 

international survey, participants rated six basic components of logistics 

performance in eight of their overseas partners. In the national survey, 

participants are required to provide qualitative and quantitative data on the 

logistics environment in the country where they work. In 2016,  more than 

7000 countries were evaluated by logistics experts. Moreover, this edition of 

the report covers more than 160 countries in the international area and more 

than 125 countries in the national arena. This year's survey seeks to capture 

new initiatives in logistics applications around the world, such as logistical 

skills and challenges in recruiting qualified personnel in the industry.  
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3.1. Logistics 4.0 

The logistics sector is affected by the innovations in the industrial sector 

and aims to increase the quality of service with automation and digital services. 

Safe, punctual, shorter time and more comfortable transportation demands in 

the world have accelerated the development of transportation in recent years. 

Within the framework of this development, considering the integrated 

operation of the transportation types supported by logistics services, 

establishing an efficient and effective transportation infrastructure and the 

concept of sustainability which emphasizes safety in the types of 

transportation, it is necessary to implement the policies that consider human 

factor as a priority and minimize the harm to the environment.  WAN 

(WideArea Network), LAN (LocalArea Network), mobile communication and 

satellite systems for electronic communication systems, measurement 

receivers for information collection, video cameras and radars, geographic 

information for telematics system administrators systems, access control 

systems, light markings for information provision for system users, radio 

broadcasts and internet technologies have become widespread in Europe since 

1990 with the concept of transport telematics. It is estimated that 

approximately 50 billion devices will be in contact with each other in 2020. 

  

4. Logistics 4.0 in Turkey 

Turkey Ministry of Development Strategy 2014-2018 prepared by the 

Information Society and the knowledge and information in the daily life of 

citizens and business by the effective use of communications technology 

society strategy was aimed at increasing the economic and social benefits.  

Logistics Performance Index 2016 Report on Turkey was observed that 

while 34 of the 160 countries in four rows with 3.42 points compared to 2014 

decreased by reaching the highest score by timely delivery of our 3.75. 

It is ranked 43rd in the area of follow-up and traceability of shipments, 

which is the reflection of Industry 4.0 in the logistics area, with 3.39 points. 

Turkey, World Logistics Performance Index in the context of the first 15 

successful projects to take place in the field of transportation and R & D work 

in the industry is 4.0 weight should be given to intelligent logistics. 

The World Bank's report on Turkey, dated 2016, is the world's 17th and 

Europe's 7th largest economy by 800 billion GDP (gross domestic product) is 

stated that the case had exceeded US $ 800 billion. Turkey Economic 

Cooperation and Development (OECD) and is a member of the G20 and 

official development assistance (ODA) has become a subject of increasing 

importance winner (MUSIAD, 2018). Again according to the same index, 

qualified manpower will be needed all over the world. The need for workforce 

that knows how to use new technologies will increase, while logistic services 

with traditional approach will be replaced by digital logistics. Quality 

assurance systems (ISO 27001), information technology network supported 

credit system and information and documents are secured. Thanks to smart 

vehicles (smart pallet, electronic forklift), the emission of gases is prevented 

by environmentally friendly engine. A safe, efficient and sustainable 

transportation system that has become widespread after Industry 4.0 is defined 
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as the use of the technologies developed in scientific developments in the field 

of road transport, in general, as Intelligent Transportation Systems (AUS). 

 In 1990s, AUS applications gained importance all over the world and AUS 

associations were established in order to provide national and global 

coordination, cooperation and information sharing. 

 

5. Model-S And Smart Car Technology 

Today, as in most new model vehicles, Model-S also uses software. The 

system that stops you after a certain distance to which the car can be returned 

to the parking place, tells you which position the gear should be in. When you 

do what you want and change the gear, if your vehicle with an automatic gear 

from the brake, straight as you move the clutch and brake are pulling.  

 

6. Robotic Logistics 

In 2018, 2.3 million units of robots are expected to be used in industry. It 

is stated that the developments in the field of robotics triggered the formation 

of intelligent production systems in the production sector. With its intelligent 

production systems, it is aimed at specialized and intelligent production, 

improved production quality, less error production, less wastage, localizing 

manufacturing processes, acceleration of innovation processes and less 

resource utilization. The use of containers in the world has been gradually 

shifting into smart containers in recent years. 

 

7. Intelligent Transportation Systems in the World 

The European Commission is investigating how the Fourth Industrial 

Revolution transforms production, logistics and consumption patterns in 

industry. Prepared action plan; Europe's strategy on digitalization, cyber-

physical systems, internet of objects, big data, cloud computing, robotic 

systems and artificial intelligence. Some of the thousands of digitalization 

examples of international logistics in the world are as follows: 

FM (Frequency Modulation), ARI (Autofahrer Rundfunk Informations 

System) to mitigate the traffic congestion of motorways in Germany in 1974, 

Centralized control of the 30-signal junction and TRC (Traffic Responsive 

Capabilities) system by the Australian Directorate of Highways, 

ERGS (Electronic Route Guidance System Electronic Guidance System), 

supported by the United States, (USA), CACS (Comprehensive Automobile 

Control System), which was supported by Japan International Trade and 

Industry Ministry in 1973. PROMETHEUS (Program for European Traffic 

System with Higher Efficiency and Unpre fr cial Safety in Europe) and DRIVE 

(Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe) project ,. The 

project that emerged in 1986. Mobility 2000 was launched in 1989, which led 

to the establishment of IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems) 

established in 1990. In 1991, ISTEA (Intermodal Surface Transportation 

Efficiency Act) was adopted and the aim of this law is to conduct the R & D 

activities related to AUS at national level and to test and disseminate these 

systems. In 1984, RACS (Road / Automobile Communication System) project 

was started in Japan as a project based on automobile navigation system. In 
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1990, VICS (Vehicle Communication and Information System) was 

introduced and in 1994, the IVHS program was changed to AUS and the first 

AUS was held in Paris at the World Congress of Intelligent Transportation 

Systems. She participated in the 4th Framework Program of the European 

Union covering the years 1994-1998, and research and development on 

telematics have been adopted by the Council of Europe and the European 

Parliament. VERTIS (Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society), VICS 

and ATIS (Advanced Traffic Information System) are used in Japan. GPS 

(Global Positioning System) The use of information and data streams for user 

services, electronic fee collection system, driving directions electronic maps, 

electronic reading system information collection and information sharing 

increases time saving and efficiency. ISO 9001 International Organization 

Organization (ISO - International Standards Organization) TC204 AUS 

architecture is defined as the standard ISO 14813 by AUS Technical 

Committee. AUS service areas prepared with UML (Unified Modeling 

Language) for the AUS architecture reference model in ISO 14813 are shown 

in Table 2. 

In the AUS Action Plan published by the European Union in 2008, 2.3. The 

action area numbered KAREN (Keystone Architecture Required for European 

Networks) and FRAME (the FRheDesection Architecture Madefor Europe E-

FRAME project covering the years 2008-2011) has been updated with urban 

transport and multi-mode transportation systems. In the FRAME project, cargo 

and fleet management and collaborative systems are the areas in which the EU 

2010/40 / EU Directive 2010/40 / EU aims to disseminate the Intelligent 

Transport System for its interactions with road transport and other modes. 

determining considered as a solution and ISO TC204 AUS technical standards 

have been introduced. well prepared in 2013 for Turkey, "National AUS 

Strategy Paper (2013-2023) and Action Plan (2013-2015)" document of 2 draft 

"creation of a AUS architecture at the national level tır is defined as a target 

and a action is defined for this target. 

Intelligent transportation systems are advanced electronic systems used in 

road, air and sea transportation. Warning systems are used for positioning of 

all vehicles and for preventing collisions. It is known that the history of 

standardization studies for the technologies used in transportation is not very 

old. 

(ACC maktadAdaptiveCruise Control) as the vehicle in front of the vehicle 

to follow the distance with radar speed tracking navigation with the road 

condition of the vehicle's own lane away from the verbal warning, vibration-

safe tracking distance to slow down the speed of the following vehicle to 

provide. It is the standardization process of the technical committees for road 

vehicles TC22, established by ISO. 
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Table 2. 

Service Areas Service Groups 

1.Passengers data 1.Passengers data 1.1 Information before the trip 
1.2 Information during the journey 

1.3Travel services information 

1.4 Route guidance and navigation before the trip 

1.5 Route guidance and navigation during the journey 
1.6 Trip planning suppor 

2.Technical 

management and 

operations 

2.1 Traffic control 

2.2 Event management related to transport 

2.3 Demand management 
2.4 Maintenance management of transport infrastructure 

3. Internal business 

systems 

3.1 Vision improvement 

3.2 Autonomous vehicle operation 
3.3 Collision avoidance 

3.4 Safety preparation 

3.5 Pre-Collision Restrictions 

4. Freight transport 4.1 Commercial vehicle pre-permit 
4.2 Commercial vehicle administrative operations 

4.3 Automatic roadside safety monitoring 

4.4 Ticariaraçiçindeemniyettakib of 

4.5 Cargo transportation fleet management 

4.6 Intermodal information management 

4.7 Management and control of intermodal centers 

4.8 Management of dangerous goods 

5. DopedTransport 5.1. Public transport management 
5.2. Demand-driven and shared public transport 

6Emergency Status 6.1 Emergency announcement and personal safety 
6.2 Management of emergency vehicles 

6.3 Hazardous substance and incident announcement 

7.Electronic payment 
related to 

transportation 

7.1 Electronic transactions related to transportation 
7.2 Integration of transport-related electronic payment 

services 

8. Personal safety in 

relation to road 
transport 

8.1 Public transport safety 

8.2 Increasing the safety of vulnerable road users 
8.3 Increasing the safety of disabled road users 

8.4 Smart junctions and connection paths 

9.Air and 

environmental 
conditions 

9.1 Monitoring the weather 

9.2 Monitoring of environmental conditions 

10.Author 

intervention Disaster 

Management and 
coordination 

10.1 Disaster management 

10.2 Disaster intervention management 

10.3 Coordination with emergency centers 

11.National security 11.1 Monitoring and control of suspicious vehicles 

11.2 Monitoring of power plants or pipelines 

Source: (Yokota, 2004, p. 13) 
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ITE - Institute of Transportation Engineers, American State Highway and 

Transport Officers (AASHTO - American Association of State High Way and 

Transportation Officials), US Public Transport Association (APTA) The 

Public Transportation Association and IEEE are working to meet the interface 

requirements between different AUS applications. In Turkey, the Turkish 

Standards Institute (TSE) is followed by studies carried out by the ISO and 

CEN standards, and some of these organizations are being taken by the TSA 

in their original language. Intelligent Transportation Systems, AUS is a system 

engineering applications where information and communication technologies 

are used for the operation and management of superstructure and infrastructure 

in the road network consisting of intercity and urban roads. 

 

8. Robotic Logistics 

In 2018, 2.3 million units of robots are expected to be used in industry. It 

is stated that the developments in the field of robotics triggered the formation 

of intelligent production systems in the production sector. With its intelligent 

production systems, it is aimed at specialized and intelligent production, 

improved production quality, less error production, less wastage, localizing 

manufacturing processes, acceleration of innovation processes and less 

resource utilization. As a result of the application to the industry 4.0 yerine 

logistics, the customer is fulfilling the request of fast moving fast. In recent 

years the use of containers in the world has gradually increased to smart 

container. 

 

9. Results 

Industry 4.0 is basically a process that will affect production profoundly. 

Since it is impossible to think separately from production and logistics, we can 

foresee that Industry 4.0, which has started to take effect all over the world, 

will re-determine the way of doing business in the logistics sector. Industry 4.0 

will affect all of the stages of supplying the right product, which we call the 7 

line of logistics, in the right amount, right way, right time, right source, right 

way and right price. Because the basis of Industry 4.0 is that all processes are 

in real time communication with each other. When we approach the change 

from this perspective, the value chains formed within the framework of 

Industry 4.0 from the raw material supply to the production line, from the 

production line to the consumption points will naturally trigger the 

transformation in the logistics, software and finance sectors.  

We can foresee that Industry 4.0 will lead to new occupations. In fact, as a 

result of a study conducted in the 2030s, 50 percent of the existing professions 

will not exist anymore, but half of the children who started primary school 

today are predicted to start working in new professions that we do not even 

know its name today when they graduated from university. Data loggers, data 

mining, autonomous system controllers, and many new business units, which 

we don't even know today, will emerge. In other words, data logistics has 

become one of our most important business processes and will be.As industry 

4.0 makes production more efficient and cheaper, more products will be 

delivered to more consumers. This will increase the logistics of the logistics. 
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Even though the irradiation in the Space Path series we see in our childhood 

will be realized, it will be necessary to carry out the irradiation process ışın 

Scotty Uzay ie local or global logistics enterprises.Industry related activities 

are being undertaken in the last two years, 4.0 in Turkey. Science, conducted 

by the Ministry of Industry and Technology, the private sector is a one of 

Turkey's Industry 4.0 roadmap of our efforts to prepare the country Industry 

4.0 is giving the signals to be integrated in a much shorter period of time 

compared to other industrial revolution.  
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1. Giriş 

Taşımacılık ve lojistik sektörü, ticaretin ve dolayısıyla ülkelerin ekonomik 

kalkınmasının teşvik edilmesi için hayati öneme sahiptir. 

Gelişen küresel ticaret kaynaklı ortaya çıkan yoğun rekabet ortamında, pazar 

payı ve karı arttırmanın sürekli kılınmasının en önemli yollarından biri de 

düşük maliyetlerle girdi temini ve malların rekabet edilebilir fiyatlarla, 

zamanında müşterilere sunulmasıdır.  

Ulaştırma ve transit sistemleri, toplumların, bölgelerin, ulusların ve hatta 

kıtaların kentsel gelişimi, hareketliliği ve ekonomik büyümesinde kritik bir rol 

oynamaktadır. Kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve boru hattı dahil 

olmak üzere çeşitli ulaşım ve transit sistemleri bulunmaktadır. Bu taşıma 

sistemler birbirine bağlıdır ve tarım, emlak, imalat gibi diğer sektörlerin 

etkinliğini arttırmanın yanı sıra yenilikler oluşturmak için esas olmaktadır. 

Bugünün ve yarının ekonomik ve çevresel mobilite ihtiyaçlarını karşılamak 

için, dünya çapında karma müşteri odaklı ulaşım ve transit sistem modlarının 

geliştirilmesi, iyileştirilmesi, yenilenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde tüm ülkeler, dünyanın diğer ülkelerinde olan gelişme ve 

yenilikleri görmemezlikten gelememekte ve herhangi bir ülkede alınan 

kararlar karşısında kayıtsız kalamamaktadır (Sekmen ve Ravanoğlu, 2017, 

334). 

Lojistikteki güncel gelişmeler de küresel eğilimlerden kaynaklanmaktadır. Bu 

trendler temel olarak küreselleşme, yeni bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve 

tanıtılması, çevre korumanın yanı sıra kalite ve zamana dayalı rekabet neden 

olmaktadır. 

Çalışmada, temel lojistik faaliyetlerin tanımı ile bu süreçte önemli yeri olan 

taşımacılık yöntemleri ele alınmış ve önemine değinilmiştir. Çalışmanın 

sonunda Türkiye’de taşımacılık türleri ve güncel veriler ele alınarak swot 

analizi yapılmıştır. 

 

1.1. Lojistiğin Tanımı ve Kapsamı 

Lojistik kavramı hakkında çok fazla tanımlama bulunmakla birlikte 

tanımlamalar arasında küçük farklar olmasına rağmen belirtilmek istenen 

düşünce aynı olmaktadır.  
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TDK Türkçe sözlüğüne göre lojistik; firmaların, kişilerin ihtiyaç duyduğu 

ürün, hizmet ve bilgi akışının bir yerden başka bir yere taşınması ve bu 

taşınmanın etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanmasıdır. 

İTO (2006) tarafından yapılan tanımlama ise; müşterilerin ihtiyaç duyduğu 

ürün ve/veya hizmetin üretim sürecinde kullanılacak hammadde, malzeme, 

stok, nihai ürün ve gerekli bilgilerin çıkış noktasından varış noktasına kadar 

taşınmasıdır. Bu taşınmanın ise en verimli ve en etkili bir şekilde yapılabilmesi 

için istenilen yerde, istenilen miktarda, en uygun koşullarda, istenilen zamanda 

yapılabilmesine yönelik olarak alınan aksiyonlar ve yapılan planlamaları 

kapsamaktadır (İTO, 2006).  

Uluslararası Nakliye Acenteleri Birliği Federasyonu (FIATA) ve Avrupa 

Forwarder,Gümrük Acenteleri ve Lojistik Birliği (CLECAT)'nin birlikte 

yaptıkları tanımlamaya göre lojistik, bir veya birden fazla taşıma şeklinin 

kullanılarak yapılan taşıma ile birlikte taşımaya ilişkin depolama, paketleme, 

elleçleme ve dağıtım faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin olarak danışmanlık 

ve diğer hizmetler ile ürünlerin gümrük beyanı, sigortası, poliçelerin 

düzenlenmesi ve tahsilatın yapılmasını kapsayan hizmetlerdir. Freight  

forwarder yani taşıma hizmetleri organizatörleri tedarik zinciri yönetimi 

uygulamaları ile birlikte modern teknoloji ve iletişim kullanılarak yapılan 

taşıma, elleçleme ve depolama faaliyetlerine yönelik hizmet sunmaktadırlar 

(UTİKAD). 

Ballou’nun yaptığı tanımlamada ise lojistik, müşterinin talep ettiği herhangi 

bir ürün doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi, hammadde, yardımcı madde, 

ürün ve hizmetin maliyet ve depolanmasına yönelik faaliyetlerin planlanması, 

tamamlanması ve kontrol edilmesini kapsamaktadır. Bununla birlikte lojistik, 

bir sistemi, bu sisteme dahil müşteri servisini, müşteri talebinin tahmin 

edilmesini, bu taleplerin dağıtılmasını ve gerekli yerlere ulaştırılmasını, 

ürünlerin kontrol edilmesini, parça ve servis faaliyetlerini, satın alma, 

paketleme, geri dönüşüm, değişim ve depolama gibi faaliyetleri de 

içermektedir (Ballou, 2004: 6-8).  

Lojistik, ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasını, depolara aktarılmasını 

kapsamakla birlikte, üretim için ihtiyaç duyulan stokların, hammaddelerin ve 

mamullerin üretimden tüketime kadar geçen süreçle müşteri ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek için hizmet ve bilgilerin planlanması, uygulanması ve 

kontrol edilmesidir (Demir, 2008: 5). 

 

1.2. Lojistiğin Kapsamı 

Son yıllarda tüm alanlarda yaşanan teknolojik gelişim ve değişimler ekonomik 

faaliyetlerde de köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu teknolojik 

değişimleri kendilerine uyarlayan işletmeler lojistik faaliyetlerini geliştirerek 

dünya pazarında rakiplerine göre avantajlı konuma geçmektedir.  

Lojistik hizmetler, tedarik zincirindeki faaliyetlerin sorumlu bir firmada 

odaklanmasını amaçlayarak firmaların ana faaliyet konularına yönelmelerini 

hedeflemektedir. Yüksek maliyet gerektiren lojistik alt yapısını oluşturmak 

yerine üretim faaliyetlerine kaynak ayırmaya yönelterek firmaların lojistik 

hizmetlerinde faaliyet gösteren diğer firmalardan yardım alarak maliyetlerini 

azaltmaktadır. Kısacası lojistik faaliyetler firmaların kendi ana konularına 
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daha fazla odaklanmak ve tedarik zinciri faaliyetlerini firma dışından bir 

kaynaktan yardım alma düşüncesiyle ortaya çıkmıştır (Babacan, 2004:9). 

Waters’ a göre lojistik, bir işletmedeki malzemelerin tedarikçilerden alınarak 

müşterilere aktarılması sürecidir. Tedarikçilerden işletmenin kendisine 

malzeme aktarılmasına iç lojistik ya da dahili lojistik; malzemelerin işletmenin 

müşterilerine aktarılmasına dış lojistik denilmekte olup ayrıca işletme 

içerisinde malzemelerin hareket ettirilmesi de malzeme yönetimi olarak tarif 

edilmektedir (Waters, 2003). 

 

Şekil 1: Lojistiğin rolü 

Kaynak: Waters, 2003; 38 

 

1.3. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi 

Lojistik askeri anlamda eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen ekonomik 

anlamda ise 1960’lı yılların başına dayanmaktadır. Lojistik kavramının 

“ordular için malzemelerin ve personelin taşınması, malzeme tedariği ve 

yenilenmesi” olan askeri bir tanımlama olarak ilk kez 1905 yılında kullanıldığı 

bilinmektedir.  

Lojistiğin askeri alandan ekonomik alana geçişi sanayi devrimi ile birlikte 

meydana gelen ekonomik gelişmeler neticesinde gerçekleşmiştir.  

1900’lerin başlarında yönetim fonksiyonunun bir kısmı olarak düşünülen 

lojistik, tarım ürünlerinin uzak mesafelere taşınması ile birlikte dikkatleri 

üzerine toplamaya başlamıştır (Koban ve Keser, 2007: 35). 

1960’ların başında danışman ve yazar olarak tanınan Peter Drucker, lojistik 

problemini firmalarda ortaya çıkan maliyetin ciddi bir bölümünün fiziksel 

taşımacılıktan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu problemin çözülmesi ile 

birlikte firmaların verimliliğinde en umut verici iyileştirme alanı olduğundan 

bahsetmiştir. Peter Drucker’ın 1962 yılında Fortune Dergisi’nde yayınlanan 

makalesinde “Bizim dağıtım konusunda bildiğimiz Napolyon’un Afrika 
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hakkında bildiğinden daha azdır. Orada olduğunu ve büyük olduğunu 

biliyoruz ama işte hepsi bu kadar” olduğunu belirtmekte ve aynı zamanda 

firma verimliliği açısından lojistiğin tepe yönetimin bakışında son sınır çizgisi 

olduğunu iddia etmektedir (Orhan, 2003:10). 

 
Şekil 2: Lojistik olgusunun tarihsel süreç içerisindeki gelişimi 

Kaynak: Koban, E., ve Keser, H., 2007 

 

Lojistik kavramı ile ilgili akademik çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamış olup 

1960 ile 1970 arası dönemin, lojistiğin test dönemi olduğu; 1970 ile 1980 arası 

yıllarda ise özel ve kamu teşebbüsü ile kurumsallaşma başlangıcı olduğu 

dönem olarak belirtilmektedir (Koban ve Keser, 2007: 35). 1980 dönemi 

bilgisayar teknolojisine giriş dönemi olmuş bu gelişmeler paralelinde lojistik 

faaliyetlerinde belirgin değişimler ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki gelişmelere 

örnek olarak büyük yolcu uçakları, hızlı trenler, büyük tonajlı yük gemileri, 

büyük yükleri kaldırabilen vinçler örnek olarak gösterilebilmektedir. 

1990’ların başından itibaren firmaların sergilediği tüm rekabet şekilleri 

değişerek müşteriler daha kaliteli malı daha ucuz ve daha hızlı elde etmeyi 

istemeye başlamışlardır (Demir, 2007). 

Küreselleşme ile birlikte coğrafi sınırlar ortadan kalkmaya başlamış değişen 

ve çeşitlenen ürün ve hizmet anlayışları piyasayı ve dolayısıyla talebi 

değiştirerek rekabet faaliyetlerinin ana öğesi olan üretim sistemini ve bunun 

yanında lojistik kavramını öne çıkarmıştır (Koban ve Keser, 2007). 
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Şekil 3: Lojistiğin gelişimi 

Kaynak: Gürdal, S. 2004 

 

1.4. 1.4. Temel Lojistik Faaliyetler 

Sadece taşıma hizmetlerini kapsayan lojistik faaliyetleri üretimin ve 

teknolojinin gelişmesi ile lojistiğin kapsamı ve alanının genişlemesi ile birlikte 

lojistik faaliyetleri de çeşitlenmiştir (Kobu,2003:10). 

Firmalar, müşteri taleplerinin değişimine yönelik üretim faaliyetleri 

sunabilmek için üretim başlangıcından son tüketim aşamasına kadar olan 

süreçte tedarik zincirindeki tüm sorunları çözmeleri gerekmektedir. Firmaların 

temin sürelerinin azalması, satın alam-üretim-dağıtım süresinin azalması ile 

çözülmekte olup bu durum lojistik fonksiyonlarının birbiri ile verimli ve etkin 

bir şekilde çalışması ile sağlanabilecektir (Özdener, 2010: 65). 

Temel lojistik faaliyetleri beş ana başlık altında toplanmış olup aşağıdaki 

şekilde gibidir. 

 
Şekil 4:Birbirine bağlı lojistik aktiviteler  

Kaynak: Frazelle, E, 2002 
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Lojistik faaliyetlerin amacı masrafların en aza indirilmesinin yanısıra nakliye 

ve donatma araçlarının seçimini de ele almaktır. Lojistik yönetimi 

hammaddenin/mamul/yarı mamulun satın alınması, ürünlerin taşınması, stok 

ve depo büyüklüğü konularının ele alınması ve bunların yönetilmesidir. 

Lojistik yönetimi için ihtiyaç olan bilgiler, teslim miktarı-vadesi, satın alma 

şekli, stoklar, ihtiyaç süre-miktarı-sebebi, artık miktarı, imalat zamanları, 

gönderenin yeri ve maliyeti, giriş-çıkış süreleri, düzenlemeler, depolama 

masrafı-yeri adeti gibi unsurlar içermektedir (Özcan, 2008). 

Lojistik yönetiminin faaliyetleri, temel bileşenleri çok geniş olmakla birlikte 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.  

1-Talep Tahmini/Planlaması 

2- Envanter Yönetimi 

3- Müşteri Hizmetleri 

4- Sipariş İşleme 

5- Antrepo ve Depolama 

6- Elleçleme 

7- Taşıma 

8- Paketleme/Ambalajlama 

9- Sigortalama 

10-Gümrükleme 

11- Ters Lojistik 

 

1.4.1. Talep Tahmini/Planlaması 

Talep tahmini, ilerleyen zamanlarda istenecek mal ve hizmetler ile bunların 

üretiminde ihtiyaç duyulacak malzemelerin önceden belirlenmesidir. Mal ve 

hizmet isteklerinin saptanması tüm tahminlerin başlangıcını oluşturarak diğer 

faaliyetlerin temeli olan girdiyi oluşturmaktadır. 

Gelecekteki üretim faaliyetlerinin planlanmasından başlangıç noktasına kadar 

üretimi gerekli olan ve üretilmek istenen miktardır. Üretimi düşünülen ürünün 

ne kadar istenileceğini/talep edileceğini bilmeden herhangi bir planlama 

yapılamayacaktır (Kobu, 1998:79-81). 

Müşterilerin istediği ürünleri, talep edilen miktarda, talep edilen vasıf ve 

çeşitte, doğru zaman ve doğru fiyat önerisi ile doğru yerde karşılayabilme gücü 

ve esnekliği yalnızca etkin talep yönetimiyle yapılabilmektedir. Talep 

yönetimiyle amaçlanan bilgiye dayalı bir şekilde isteklerin en üst düzeyde 

karşılanması ve buna karşın gecikme süresi, maliyetler ve envanterin 

düşürülmesidir (İTO, 2006).Talep planlama, üretim bakımından firmaların var 

olan kaynaklarını etkin kullanım ile istenilen kalitede ürün üretme hususunda 

karar verebilmedir. Yeni üretim planlaması firmaların üretimlerinde talep 

edilen miktar, kalite, yer ve zamana; kimler, nasıl, ne şekilde ve ne zaman 

yapılacağı gibi faaliyetler silsilesi olmaktadır. Bunun ile amaçlanan belirli bir 

ürünün/mamulun üretilmesi düşünülen miktar ve niteliğinin belirlenmesidir 

(Yılmaz, 2006:6). 
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1.4.2. Envanter Yönetimi 

Envanter, üretim miktarını belirlenen seviyede bulundurmak, teslim ve satışı 

da belirlenen niteliklere göre gerçekleştirmek maksadıyla madde, hammadde, 

malzeme gibi ürünlerin elde bulundurulmasıdır (Koban ve Keser 2010:116). 

Envanter yönetimi ise, lojistik faaliyet yapısını ve bunun başarısına neden olan 

tedarik zinciri işleyişi ile ilgili yüksek tehlike içeren bir tedarik zinciri 

fonksiyonu olmaktadır (Görçün 2010:301). 

Envanter eğilimi firma politikaları ve ağ tasarım şekillerinden etkilenmektedir. 

Merkezileşen depolarda envanter ihtiyacı azalmasına rağmen teslimat süresi 

artmaktadır. Bazı firmalar merkezi envanter yönetimi ile bazıları ise dağıtılmış 

envanter yönetimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bazı envanter kontrolleri 

proaktif yani yenileme yapılması ihtiyaca yönelik olarak önceden belirlenirken 

bazıları ise reaktif yani envanter düzeyleri belli bir noktaya inmeden harekete 

geçilmeyerek devam eden süreçtir. Firmalar her zaman proaktif bir şekilde 

envanter yönetmek isterler ancak gerçekte bu pek de mümkün olmamaktadır 

(Çakırlar, 2009). 

Vaktinde elde tutulmayan malzemelerden dolayı tüm üretim sistemi 

kilitlenebileceği gibi mevcut müşteriler de kaybedebilmektedir. Ayrıca elde 

fazla bulundurulan fakat talebin doğru okunmamasına bağlı olarak üretime 

alınamayan atıl stoklar da firmalara ek maliyet olarak yansımaktadır. Yani 

doğru lojistik planlaması ile envanterden kaynaklı maliyetler önemli bir oranda 

azaltılabilmektedir (Koban ve Keser, 2007). 

 

1.4.3. Müşteri Hizmetleri 

Lojistik yönetiminde müşteri hizmetleri her şeyi doğru ve düzgün yapmak 

önemli olmaktadır. Bu düşüncede, müşteri, pazarlama, süreç ve malzemelerin 

doğru bir şekilde belirlenmesiyle tüm sistemde toplanan kalite düşüncesi 

kapsamında lojistik başarısının artırılması bulunmaktadır (İTO, 2006:48). 

Müşteri hizmetleri, maliyetlerin rasyonelliği ile tedarik zincirine önemli 

değerler sağlayan faydaların sıralandığı bir süreç olup tüm tedarik zincirinde 

bulunanların ve nihai tüketiciye yaratılan değer müşteri hizmetini ortaya 

çıkarmaktadır (Korpela, 2001:193). 

Temel lojistik faaliyetlerden biri olan müşteri hizmetleri müşteri-tedarikçi 

arasındaki ilişkiyi geliştirerek daha fazla bağlılık yaratılmasında kullanılan bir 

düşünce olup zamanla artan bir önemi olan fiyat rekabetinden daha çok yüksek 

kalite amaçlayan bir araç olmuştur. 

 

1.4.4. Sipariş İşleme 

Müşterilerden siparişlerin alınması ile birlikte alınan siparişlerin müşteri 

memnuniyeti oluşturacak ve müşteri ile iletişim halinde sevk yerlerine 

ulaşmasının sağlanması süreçlerinin takip edilmesidir. Lojistik yönetiminde 

siparişleri yerine getirme bakımından müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme 

önemli bir role sahiptir. Etkin bir sipariş işleme süreci işletmelerin imalat, 

lojistik ve pazarlama planlarının bütünleşmesi ile oluşmaktadır (Özdemir 

2004: 92). 

Lojistik süreçlerinde en önemli unsur, müşteri taleplerinin yerinde ve 

zamanında müşteri memnuniyetini sağlayacak bir şekilde teslim edilmesidir. 
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Bu nedenle bu çalışmaların en doğru şekilde teknik yöntemler ile idare 

edilmesi gerekmektedir (Koban ve Keser, 2007). 

Sipariş döngüsü; siparişin planlanması, iletimi, toplanması ve teslim 

edilmesindenoluşmakta olup sipariş işlemenin temel amacı da alınan taleplerin 

minimum sürede müşteriye teslim edilmesi olmaktadır (Kayabaşı, 2007: 87). 

 

1.4.5. Antrepo ve Depolama 

Depolar, hammadde, yarı mamul ve nihai ürünleri, başlangıç ve tüketim 

noktalarından veya belirtilenlerin yanında hukuki yapısına göre depo ya da 

antrepo ismine sahip yerlerden oluşmaktadır (Lambert ve diğ., 1998: 266). 

Depolar için dağıtım merkezleri veya lojistik merkezleri ifadeleri 

kullanılmakta olup dağıtım merkezleri, kullanım için hazır olan ürünlerin nihai 

kullanıcıya doğru olan yolculuğundaki stokta bekleme yerleriyken lojistik 

merkezleri; sunulma sürecinde farklı noktalarda daha geniş bir ürün içeriğinin 

depolandığı yerlerdir (Waters, 2003: 33). 

Depo; ürünlerin hammaddeden üretimine, üretiminden tüketim yerlerine, 

tüketim yerlerinden dağıtımına kadar olan faaliyet sürecinin 

gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan merkezlerdir. Antrepo ise ürünlerin 

miktarları, kaliteleri ve özelliklerini inceleyerek kıymet tespitinin yapıldığı ve 

uygun koşullarda saklanmalarını sağlayan gümrüklü yerlerdeki depolar 

olmaktadır (Çancı ve Erdal, 2009:11). 

 

1.4.6. Elleçleme 

Elleçleme, ürünlerin depo ve antrepolarda insan müdahalesi veya 

mekanik/teknik yollardan taşınması, aktarılması, havalandırılması, yüklenmesi 

ve boşaltılması ile ilgili faaliyetlerdir (Lambert ve diğ., 1998:18). 

Elleçleme faaliyeti esnasında yararlanılan ekipmanlar, yükleme-boşaltma 

ekipmanları, palet forklift, konveyör, carousel, asmalar ve otomatik sistemler 

olarak çeşitlenmektedir (İTO, 2006:20). 

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre elleçlemegümrük kanunları gözetimiyle 

ürünlerin gerekli unsurlarını oynamadan istiflenmesi, yerlerinin değiştirilmesi, 

geniş kutulardan dar kutulara boşaltılması, kutuların yenileri ile değiştirilmesi 

ve benzeri işlemlerin yapılmasını ifade etmektedir. 

Elleçlemenin kapsadığı işlemler: 

Genel olarak eşyaların; 

a) Tamir edilmesi ve sağlamlaştırılması 

b) Ait olduğu kapların yenilenmesi 

c) Havalandırılması  

d) Kalburlanması 

e) Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması 

f) Karıştırılması 

g) Yeni kap çeşitlerinin yapılması 

h) Yine ait olduğu kapların örnek veya numune alınmasını kapsamaktadır 

(Koban ve Keser, 2007:25) 
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1.4.7. Taşıma   

Taşıma, firmaların lojistik faaliyetleri kapsamında gözle görünen tek kavram 

olup ürünlerin hareketi ve kısa süreli depolanmasını ifade etmektedir (İTO, 

2006:14). 

Müşteri memnuniyetine etkisi ve işletmelerin mali durumlarına etkilerinden 

dolayı lojistik yönetiminin en değerli faaliyet alanı taşımadır. Eğer işletmeler 

taşıma ile ilgili trafiği etkili bir şekilde yönetebilir ise karlılık ve etkinliğinde 

artışlar elde etmektedirler (Orhan, 2003). 

 

1.4.8. Paketleme/Ambalajlama 

Paketleme/ambalajlama, ürünlerin kendi özelliklerine göre depolanması, 

taşınması, saklanması faaliyetleridir (Keskin, 2011:382). 

Ürünlerin taşınması ve depolanması aşamasında korumayı ve depolamayı 

basitleştiren bir süreç olan paketleme/ambalajlama işlemleri sırasında birim 

yükleme, korumalı ambalaj, elleçleme sistemi gibi faktörler de önemli 

olmaktadır (Demir, 2008:31). 

Malların üretiminden tüketimine değin devam eden dağıtım zincirinin güvenli 

ve kusursuz olarak tamamlanması için yararlanılan koruyucu araçların tümü 

olan Paketleme/Ambalajlama ürünün tüm yaşamı boyunca ekonomik ve 

çevreye hassas olarak korunmasını, denetim yapılmasını, muhafazasını, 

sunumunu, tanıtımını ve taşınmasını sağlamalıdır (Koban ve Keser, 2010:114). 

 

1.4.9. Sigortalama 

Sigortalama, ürünlerin taşınması sırasında oluşabilecek olumsuzluklara, 

risklere karşı alınan önlemler olmaktadır. Bu önlemler için sigorta şirketleri 

sigorta poliçeleridüzenlemektedir. Sigorta poliçeleri, bir ürünün yükleme 

noktasından başlayan yolculuğu ile varış noktasına kadar geçen sürede 

oluşabilecek rizikolara karşı teminatlandırılmasını kapsayan belge olarak 

düşünülebilir (Akat, 2004:226). 

 

1.4.10. Gümrükleme 

Yurt içi veya yurt dışı alış satışlarda gümrük mevzuatı ile düzenlenen 

gümrükleme işlemi son derece önem arz etmekte ve bu işlemin doğru 

yönetilmesi gerekmektedir. Yurt dışı veya yurt içi alım satımlarda yani ihracat 

ve ithalat işlemlerinde çok çabuk değişen kural, kaide ve mevzuatlara uyum 

sağlanması gerekmektedir. Gümrüklemenin tamamlanması, yurt içi ve yurt 

dışı taşıma şekilleri, hammadde-ara ürün-nihai ürünlerin planlanması ve 

bunların tedarik edilmesi, ürünlerin doğru bir şekilde depolanması, 

dağıtılması, paketlenmesi, ambalajlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır 

(Koban ve Keser, 2010:115-116). 

 

1.4.11. Ters Lojistik 

Ters/tersine lojistik, ürünün kıymetinin muhafaza edilmesi veya ürünün uygun 

bir biçimde doğaya zarar vermeden yok edilmesi için hammadde, stok, ürün 

ve envanter bilgilerinin üretimden tüketime doğru sevkiyatı ile ilgili olup bu 

sevkiyatın yapılmasında maliyetlerin etkin bir şekilde kontrolü sağlanmalıdır 

(www.eta.borusanlojistik.com). 
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2. Lojistikte Taşıma Sistemleri 

Taşımacılık, tedarik zinciri içerisindeki her türlü hareketi kapsamakla birlikte 

satın alma yerlerindeki hammaddelerin önce depolanmasını, sonra üretim 

yerlerine sevkiyatını daha sonra da nihai tüketiciye ulaştırılmasını içermektedir 

(Bingöl, 2015: 26).  

Bir ürünün kusursuz şekilde pazarlara sunulması yani nakliye edilmesi malın-

ürünün kalitesi ve fiyatı kadar önemlidir. Malı- ürünü hasarsız ve mümkün 

olan kısa zamanda uygun fiyatla üretim noktasından pazarlara sevk edilmesi 

rekabetin önemli bir unsuru olmuştur (TÜSİAD, 2007: 54). 

Dünyadaki birçok ülkenin dış ticarette serbestleşmeye yönelmesiyle 

taşımacılık pazarı genişlemiş, teknolojinin de gelişmesiyle taşımacılığın 

yönetimi ve taşımacılık konusundaki karmaşık problemlerin çözümü 

kolaylaşmıştır (Güngörürler, 2004: 38). 

Dünya ticareti büyük ölçüde dışa açık ve verimli taşımacılık ve lojistik ağ alt 

yapılarının bulunduğu ülkeler arasında gelişmektedir. Bu nedenle taşımacılık 

ve lojistik alanlarında daha etkin ve verimli sonuçlar alarak farklılık yaratmak 

rekabet avantajı olarak görülmektedir. Ülkelerin gümrükleme işlemleri alt-

yapı uluslararası gönderim, lojistik kalitesi ve yetkinliği, takip ve izleme, 

zamanlama gibi ölçütlere göre oluşturulan Dünya Bankasının lojistik 

performans endeksinin üst sıralarında küresel ticarette yüksek paya sahip ve 

gelişmiş ekonomiler yer almaktadır (KPMG, 2019: 3). 

 

Tablo 1: Dünya bankası lojistik performans endeksi sıralaması 

2010 sıralaması 2014 sıralaması 2018 sıralaması 

Almanya Almanya Almanya 

Singapur Hollanda İsveç 

İsveç Belçika Belçika 

Hollanda İngiltere Avusturya 

Lüksemburg Singapur Japonya 

İsviçre İsveç Hollanda 

Japonya Norveç Singapur 

İngiltere Lüksemburg Danimarka 

Belçika ABD İngiltere 

Norveç Japonya Finlandiya 

İrlanda İrlanda Birleşik Arap 

Emirlikleri 

Finlandiya Kanada Hong Kong 

Hong Kong Fransa İsviçre 

Kanada İsviçre ABD 

ABD Hong Kong Yeni Zelenda 

Danimarka Avustralya Fransa 

Fransa Danimarka İspanya 

Kaynak: KPMG, 2019 
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Taşıma yöntemleri 

a) Karayolu ile 

b) Demiryolu ile 

c) Denizyolu ile 

d) Havayolu ile 

e) Boru Hattı ile 

 

2.1. Karayolu Taşımacılığı 

Karayolu taşımacılığı, yurt içi veya yurt dışı ticarete konu olan ürün, mamul 

veya maddenin kamyon veya tır gibi ağır yükleri taşıyabilen araçlar ile bir 

yerden başka bir yere taşınması olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde taşıma yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntem karayolu 

taşımacılığı olup bu yöntem insanoğlunun başvurduğu en eski taşıma 

yöntemidir (Karacan ve Kaya, 2011:19). 

Karayolu taşımacılığı, tarihte en eski taşıma yöntemi olup şuanda da 

taşımacılık bakımından en fazla kullanılan taşıma yöntemi olmaktadır (Canıtez 

2009: 201). 

Karayolu taşımacılığı yönteminin en yaygın kullanım şekli olmasının sebepleri 

arasında karayolu ağlarının yaygın olması ve bütün dünyada transit yollara 

önem verilmesi gösterilebilir  (Çancı ve Erdal 2009:27). 

Karayolu taşımacılığının üstünlükleri (Karadayı 2010:25-26) 

 Altyapısı diğerlerine göre daha az maliyetlidir. 

 Kapıdan kapıya ulaşımda en uygun yöntemdir. 

 Taşımanın ekonomikleşmesiyle beraber her çeşit ürünün dünya geneline 

karayolu ile ulaşımı sağlanabilir. 

 Ulaşımın zor olduğu izole bölgelere ulaşım sağlanabilir. 

 Karayolu taşımacılığında araçların kapasitelerine göre nispeten daha 

küçük miktarlardaki ürünlerin taşınması sağlanabildiği için işletmelere 

ulaşım alternatifleri sunar. 

Kara yolu taşımacılığın zayıf yönleri (Erkayman, 2007: 31): 

 Ağır ve yüksek hacimli yükler taşınamaz. 

 Kara yolu ile ulaşım araçları yakıt olarak petrol ve türevlerine bağımlı 

olduğundan doğa kirliliği, gaz emisyonugibi çevreyi olumsuz etkileyen 

kirliliklere sebep olmaktadır.  

 Taşımacılık türleri içinde en yüksek kaza oranına sahip olduğundan 

ötürü güvenlik konusunda en zayıf sistemdir.  

 

2.2. Demiryolu Taşımacılığı 

Demiryolu taşımacılığı, çok yüksek maliyetlere katlanılmadan ağır ve hacimli 

yüklerin taşınmasında kullanılan taşıma yöntemi olup demiryolları üzerindeki 

merkezlerin sayısına bağlı olarak sınırlı bir hizmete sahiptir. Demiryolu 

taşımacılığında kullanılan araçların hız limitleri daha düşük olup bu taşımacılık 

yönteminde genellikle demir ve kömür gibi yer altı kaynakları ile tarım ve 

orman ürünlerinin aktarımları gerçekleşmektedir (Karacan ve Kaya, 2011: 21). 
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Demiryolu taşımacılığı, hacimli eşyaların orta ve uzun mesafelere 

taşınmasında daha ekonomik ve daha emniyetlidir. Fabrikalarda üretilen 

otomotiv, beyaz eşya gibi ürünler ile hammadde- yarı mamul-mamullerin 

tedarik edilmesi ve üretimden sonra yurt içi ve yurt dışı pazarlara arz 

edilmesinde demiryolu taşımacılığı tercih edilmektedir (Erdal ve Saygılı, 

2007:19). 

Demir yolu taşımacılığının üstün yönleri: 

 Kötü hava şartlarından fazla etkilenmez. 

 Şehirler ve ülkeler arasında uzun mesafelerde çok miktarda, hacimsel 

olarak büyük ve ağır ürünlerin taşınmasına olanak sağlar. 

 Kara yollarına oranla daha güvenlidir. 

 Karayolu trafik yükünü azaltır. 

 Yük ve yolcu taşımacılığında diğer modlara göre az enerji harcanır.  

 Demir yolu maliyeti bakımından karayolu yapımına nazaran daha ucuz 

bir taşımacılık türüdür.  

Demiryolu taşımacılığının zayıf yönleri: 

 Karayolu taşıma ücretlerine göre ucuz fakat denizyolu taşımacılığına göre 

pahalı bir yöntemdir. 

 Kapıdan kapıya teslimatta tercih edilen bir yöntem olmayıp bu 

teslimatlarda tren en yakın istasyona kadar gelmekte ancak teslimat için 

yine karayolu kullanılmaktadır. 

 Çabuk bozulan ürünler için uygun bir taşıma şekli değildir. 

 Kalkış ve varış saatleri tam zamanında olmayıp değişkenlik gösterebilir. 

 Demiryolu ulaşım ağını kurmak doğal şartlar ile sınırlandırılmıştır (Long, 

2012:143). 

 

2.3. Denizyolu Taşımacılığı 

Denizyolu taşımacılığı, uluslararası ticarete konu olan ürünlerin, malların, 

eşyalarınkonteynırlar vasıtası ile gemiler aracılığıyla bir yerden başka bir yere 

taşınması işlemidir. 

Denizyolu taşımacılığı, uluslararası taşımacılığın belkemiği olup en eski 

ulaştırma yöntemidir. Eskiden kara yolun nakliyesi daha zor ve riskli olduğu 

için denizyoluyla taşımacılık uygulanabilir en uygun yöntem olmuştur. 

Günümüzde de gemiler uluslararası sevkiyatlardan büyük hacimli yükleri 

taşımakta tercih edilmektedir (Long, 2012: 143). 

Denizyolu taşımacılığının üstün yönleri: 

 Hasar-zarar daha azdır 

 Tek seferde çok daha fazla yük taşınabilir. 

 Denizyolu ile taşımada bir ülkenin kıyı şehirleri arasında ulaştırma 

işleminin ucuz ve kolay yapılması gerçekleşir. 

 Ulaştırılacak olan ürünler en düşük maliyetle ve yüksek taşıma 

kapasitesiyle gerçekleşir ve dolayısıyla enerji tüketimi azdır. 

Denizyolu taşımacılığının zayıf yönleri: 
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 Hız bakımından diğer taşıma yöntemlerine göre yavaş olsa da karayolu ve 

denizyolu taşımacılığına göre ucuzdur. 

 Taşınan yükün alıcının deposuna kadar denizyolu ile ulaşımı imkansızdır. 

 Tonaj tutturma ve limanlarda yaşanan sorunlar hizmet alanlarının ticari 

ilişkilerinde olumsuzluklarla karşılanmaktadır. 

 Hava şartlarından çok çabuk etkilenir (Karacan ve Kaya, 2011: 26). 

 

2.4. Havayolu Taşımacılığı 

Havayolu taşımacılığı, havaalanları arasında yapılan hızlı bir taşıma şekli olup 

zaman bakımından üstün bir taşımacılık olmasına rağmen en az kullanılan 

taşımacılık yöntemidir (Lambert ve Stock 1999:93). 

Uçakların modern teknolojiye sahip olmasından ötürü kabin içi nem ve 

sıcaklık kontrolleri yapılabilmekte ve taze meyve ve sebze, çiçek gibi çabuk 

bozulabilen ürünlerin nakliyesinde havayolu taşımacılığı tercih edilmektedir 

(Koban ve Keser, 2010:204). 

Havayolu Taşımacılığının üstün yönleri: 

 Diğer taşıma türlerine göre hızlıdır. 

 Emniyetli ve çok daha az risklidir.  

 Coğrafi alan olarak geniş yer kaplayan, engebeli araziye sahip ve buna 

bağlı olarak dağınık yerleşim yerleri olan ülkeler için daha elverişlidir. 

 Havayolu ile taşınan ürünlerin ağırlığının az olması taşıma giderlerini 

azaltan bir durumdur. 

Havayolu Taşımacılığının zayıf yönleri: 

 Kapıdan kapıya hizmet verme imkanı sınırlıdır. 

 Yakıt tüketimi ve işletme maliyeti fazladır. 

 Diğer taşıma türlerine göre daha pahalıdır. 

 Havaalanlarının şehirlerden uzak olması çeşitli nedenlere sebep 

olmaktadır (Karacan ve Kaya, 2011: 28). 

 

2.5. Boru Hattı Taşımacılığı 

Boru hattı taşımacılığı diğer ulaşım alanlarına göre özellikle yüklerin döküm 

halinde sıvı olarak, ham petrol, doğalgaz, su, bio yakıtlar şeklinde yer altına 

veya yer üstüne döşenen borular ile bağlantılı olan merkezlere yapılan 

taşımacılıktır (Keskin, 2011: 406-407). 

Boru hattı taşımacılığının üstün yönleri: 

 Diğer taşımacılık yöntemlerine göre daha emniyetlidir. 

 Doğaya verilen zarar daha azdır. 

 Taşımacılık hızı daha fazladır ve maliyet daha azdır. 

 Engebeli araziden ve iklim şartlarından etkilenmez. 

Boru hattı taşımacılığının zayıf yönleri: 

 Kurulum maliyeti yüksektir. 

 Rekabet yoktur bundan ötürü fiyatlar yükseltilebilir. 
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 Taşınacak mallar sınırlıdır ve tek yönlü bir akış vardır. 

 Büyük miktarlardaki arz ve talep için uygun bir yöntemdir. 

 Kapıdan kapıya taşımacılık için uygun değildir (Battal, 2010: 136-137). 

 

3. Taşıma Sistemini Seçmeye Etki Eden Faktörler 

Taşımacılıkta bir ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasında minumum 

maliyet ve maksimum hizmet düşüncesi ile hareket edilmelidir. Taşımacılık 

türlerinin kendilerine göre üstünlükleri ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu 

üstünlükler ile birlikte en önemli faktör işletmeler için maliyet faktörü olarak 

görünmektedir. Ancak günümüzde maliyetten daha önemli olarak hizmet 

kalitesi ön plana çıkmaktadır.  

Genel hatları ile taşıma sisteminin seçimine etki eden faktörler: 

1- Taşıma Maliyeti  

2- Taşıma Süresi (Hız) 

3- Güvenilirlik 

4- Güvenlik (Emniyet) 

5- İzlenebilirlik 

6- Esneklik 

7- Yönetmelik ve Mevzuat 

 

3.1. Taşıma Maliyeti 

İşletmelerin en büyük amacı kar elde etmektir. Kar ne kadar fazla olursa 

işletmelerin yaptığı faaliyetleri o kadar iyi yaptığı düşünülür ise taşıma 

faaliyetleri maliyetinin aşağılara çekilmesi işletmeler için önemlidir.  

İşletmelerin performanslarının ölçülebilmesi, maliyetlerin belirlenmesi ve 

bilinmesi ile olmaktadır. Maliyetler, tedarik zincirinin her aşamasında yer alan 

giriş lojistiği/kabul, depolama ve elleçleme, çıkış lojistiği/sevkiyat olmak 

üzere üç şekilde incelenmektedir. Belirtilen alanlar da insan, ekipman, 

malzeme, teknoloji, yapı ve sarfiyattan neden olan gider kalemleri söz 

konusudur ( Kurtuluş, 2007: 24).  

 

3.2. Taşıma Süresi (Hız) 

Taşımacılık sisteminde, taşıma hızı hizmet kalitesinin ve memnuniyet 

ölçüsünün önemli bir parçasıdır. Taşıma süresini belirleyen en önemli etmen 

ise taşıma türü seçimidir. Örneğin bir uygulamada demiryolu taşımacılığı 

seçilmiş ise taşıma süresinin büyük parçası kısım istasyonlardaki beklemelere 

ayrılacak ve taşıma süresi uzayacaktır. Havayolu kullanımı seçildiğinde ise 

yolculuk süresi ve bekleme süresi daha kısa olacaktır. Bazı taşıma 

yöntemlerinde taşıma süresi kısa olurken bazı yöntemlerde ise yolculuk ve ara 

duraklarda bekleme süreleri farklı olmaktadır (Şahin vd.,  2012: 9). 

 

3.3. Güvenilirlik  

Taşımacılık faaliyetinde en kritik karar verme ölçütlerinden biri güvenilirliktir. 

Güvenilirlikte meydana gelecek olası bir aksaklık işletmenin kazanç ve 

piyasada önemli bir itibar kaybına yol açabilmektedir.  

Güvenilirliğin ölçütleri ise; 

 Talebe bağlı yapılan istikrarlı teslimat 
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 Teslimat gecikmelerinin talebe oranı  

 Teslim edilen ürünler içerisindeki hasarlı malların toplam teslimata oranı 

 Teslim edilen toplam malların değeri ile kaybolan malların değerinin 

birbirine oranı 

 Teslimat gecikmelerinde müşteriye karşı takınılan tavra bağlıdır (Yılmaz, 

2006: 88). 

 

3.4. Güvenlik (Emniyet) 

Yük taşıma esnasında taşınan yük çeşitli tehlikeler ile karşı karşıyadır. Bu 

tehlikelerin çoğunluğu taşıma sırasında değil de bekleme sırasında 

oluşmaktadır. Örneğin yük hareket halindeyken hırsızlığın veya fiziksel 

hasarın gerçekleşmesi pek mümkün olmazken bu olumsuzluklar ara duraklarda 

veya elleçleme süreçlerinde meydana gelmektedir. En güvenli taşıma yöntemi 

olarak karayolu taşımacılığı karşımıza çıkarken demiryolu ve denizyolu 

taşımacılığında ise elleçleme ve ara bekleme sürelerinin daha uzun olması, 

yüklerin güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Yüksek değer taşıyan ürünlerde 

ise taşıma süresinin çok daha kısa olmasından ve yük hareket halindeyken yüke 

ulaşmanın mümkün olmamasından ötürü havayolu taşımacılığı tercih 

edilmektedir (Şahin vd.,  2012: 9). 

 

3.5. İzlenebilirlik 

Modern taşımacılıkta müşterilere etkin ve güvenilir hizmet sunulabilmesi için 

izlenebilirlik önemli bir ölçüt olmaktadır. Müşteriler gönderdiği veya alacağı 

yükün nerede olduğunu ve ne vakit alacağını bilmek ister çünkü işlemi ona 

göre takip ederek tasarlayacaktır. Gelişen teknoloji, bu konuyu işletmeler için 

her geçen gün daha da kolaylaştırmakta araç takip sistemleri, barkod, internet 

teknolojileri, mobil hizmetler gibi uygulamalar müşterilere sunulmaktadır 

(Gönen, 2013: 80). 

 

3.6. Esneklik 

Esneklik, işletmenin özel durumlarda ya da beklenmedik müşteri talepleriyle 

karşılaşıldığında bu talepleri yerine getirebilme yeteneği ile ilgilidir. Taşıma 

şekillerini tercih ederken taşıma modları arasında geçiş kolaylığı sağlayan, 

coğrafi koşullara göre düzenlenebilen türler seçilmesi gerekmekte ve aynı 

zamanda herhangi bir değişikliğe karşı hazır olunmalı ve mümkün olduğunca 

az sorun ile işlemler bitirilmelidir (Akay, 2016). 

 

3.7. Yönetmelik ve Mevzuat 

Yasak düzenlemeler hem yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını hem de 

ekonomik ve siyasi tedbirlerin sağlanmasını hedeflemektedir. Tehlikeli 

madde, canlı hayvan ve savunma sanayi ile ilgili özel koşulları kapsayan 

yüklerin taşınmasında devletler ve uluslararası organizasyonlar tarafından 

tespit edilmiş yasal denetim mekanizmaları bulunmaktadır (Akay, 2016).  
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4. Türkiye’de Taşımacılık Sektörü 

Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında diğer taşıma türlerine göre daha çok 

edilen yöntem karayolu taşımacılığıdır. 2017 yılında yurt içi yolcu 

taşımacılığının %88.9’u ve yük taşımacılığının %90’ı karayolu ile yapılmıştır 

(Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2018: 25).   

Tablo 2: Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığı 
Taşıma Şekli % Yolcu % Yük 

Karayolu 88.9 90 

Havayolu 9.6 - 

Demiryolu 1 4.4 

Denizyolu 0.5 5.6 

 

Kaynak: (Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2018: 25) 

Türkiye; Avrupa, Asya, Kafkasya ve Orta Doğu ile bağlantısı ve Afrika’ya 

komşu oluşu ile kıtaların, ticaretin, enerji aktarımının ve kültürel etkileşimin 

kavşağında bir konuma sahiptir. Bu coğrafi konumun birçok üstünlüğü 

olmasına rağmen enerji kaynakları için başlatılan ekonomik savaşlar, ülkelerin 

iç politikaları vb gibi durumlar da ülkemizi olumsuz etkilemektedir. Bu 

durumlar göz önüne alınarak taşıma modları aşağıdaki gibi incelenmiştir.  

 

4.1. Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı 

Türkiye’de yurt içinde karayolu ile yapılan yük taşımacılığı kamyon, 

kamyonet, tır gibi araçlar ile bireysel bir şekilde yapılmaktadır. Sektörde çok 

fazla işletme bulunmasına rağmen araçlar genellikle eski ve yıpranmıştır. 

Ayrıca sektörde hizmet kalitesinden daha çok fiyat odaklı bir yapı mevcuttur 

(TSKB, 2018: 16).  

Tablo 3: Türkiye’de karayolu uzunluğu 

Yıl 
Genel 

Toplam 

 Toplam 

Total 
 Devlet yolu                          

Statehighways 
 İl yolu 

Provincialroads  
Otoyol  Köy yolu 

 Bölünmüş  Diğer           

 

Bölünmüş  Diğer           

 

Bölünmüş  Diğer           

 
              

2008  351 958   14 458  49 487    11 747   19 564     789   29 923    1 922 288 013 

2009  362 660   16 494  47 761    13 606   17 665     852   30 096    2 036 298 405 

2010  367 263   18 863  46 002    15 788   15 607     996   30 394    2 080 302 398 

2011  370 276   20 273  44 776    17 033   14 339    1 122   30 436    2 119 305 227 

2012  385 748   21 193  44 189    17 886   13 489    1 181   30 699   2 127  320 366 

2013 388 783   22 079  43 661    18 524   12 817    1 311   30 844   2 244  323 043 

2014 236 794   22 583  43 449   18 944  12 336   1 361  31 113   2 278  170 762 

2015 238 899   23 107  43 453    19 357   11 856    1 467   31 598   2 282  172 339 

2016  242 590   23 831  43 330    19 790   11 316    1 499   32 014   2 542  175 429 

2017  247 514   24 507  43 112    20 237   10 829    1 613   32 283   2 657  179 895 

2018  247 553   25 113  42 903    20 475   10 546    1 796   32 357    2 842  179 537 

Kaynak: KGM, 2018 
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4.2. Türkiye’de Demiryolu Taşımacılığı 

Türkiye’de demiryolu yük taşımacılığının büyük bir kısmı yurt içinde 

gerçekleşmektedir. Konteyner yüklerinde son yıllarda ciddi bir artış 

yaşanmakta olup taşınan yükler genel olarak tarımsal ürünler, canlı hayvanlar, 

gıda maddeleri, hayvan yemleri, katı mineral yakıtları, kimyasal maddeler, 

inşaat malzemeleri, gübreler, metalurji ürünleri vb. şeklindedir (TSKB, 2018: 

14). 

 

Tablo 4: Türkiye’de demiryolları uzunluğu, yük taşımaları, tren, yolcu ve ton 

kilometre 

YIL 

Hat 

uzunluğu 

Yolcu 

Sayısı 

Yük Miktarı 

(Ton) 

Tren-

kilometre 

Yolcu-

kilometre 

Ton-

kilometre 

(km) (Bin) (Bin) (Bin) (Bin) (Bin) 

2008 8 699 79 187 23 491 42 760 5 097 000 10 739 000 

2009 9 080 80 092 21 813 41 788 5 374 000 10 326 000 

2010 9 594 84 173 24 355 39 025 5 491 000 11 462 000 

2011 9 642 121 190 25 421 44 559 7 300 000 11 677 000 

2012 9 642 120 646 25 666 40 635 6 612 000 11 670 000 

2013 9 718 107 646 26 597 33 755 6 225 000 11 177 000 

2014 10 087 153 600 28 747 47 585 7 401 000 11 992 000 

2015 10 131 182 759 25 878 46 761 8 326 000 10 474 000 

2016 10 131 176 631 25 886 48 015 7 829 000 11 661 000 

2017 10 207 182 790 28 469 49 190 8 465 000 12 763 000 

2018 10 315 185 010 31 673 53 864 8 938 000 14 481 000 

Kaynak: TÜİK, 2019 

 

4.3. Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı 

Türkiye’de denizyolu taşımacılığı ağırlıklı olarak dış ticaret faaliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. Türkiye genelinde 210 liman ve iskele bulunmakta olup 

ticari limanlar ise Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nde toplanmıştır (TSKB, 

2018: 17). 

 

Tablo 5: Bölgeler bazında teorik kapasite 

 Karadeniz Marmara Ege Akdeniz Toplam 

Konteyner (Bin 

TEU) 

272 11.404 1.913 2.932 16.581 

Genel Kargo ve 

Dökme Yük (Bin 

ton) 

39.769 100.876 31.146 49.513 221.304 

Sıvı Yük (Bin 

ton) 

7.200 70.646 30.000 147.050 254.896 

Ro-Ro (Bin adet) 318 4.842 746 381 6.287 

Kaynak: TSKB, 2018: 17 
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4.4. Türkiye’de Havayolu Taşımacılığı 

Havayolu taşımacılığı oldukça hızlı olmasına rağmen birim ağırlık başına 

taşımacılıkta en maliyetli yöntemdir. Havayolu ile taşımacılıkta genellikle 

çabuk bozulan ürünlerin taşınması tercih edilmektedir (TSKB, 2018: 20). 

 

Tablo 6: Havaalanlarında toplam yolcu ve yük trafiği 

Yıl 
Yolcu Yük(Ton) 

Toplam İç hat Dış hat Toplam İç hat Dış hat 

2008 79 438 289 35 832 776 43 605 513 1 644 014 424 555 1 219 459 

2009 85 508 508 41 226 959 44 281 549 1 726 345 484 833 1 241 512 

2010 102 800 392 50 575 426 52 224 966 2 021 076 554 710 1 466 366 

2011 117 620 469 58 258 324 59 362 145 2 249 474 617 835 1 631 639 

2012 130 351 620 64 721 316 65 630 304 2 249 133 633 074 1 616 059 

2013 149 430 421 76 148 526 73 281 895 2 595 316 744 027 1 851 289 

2014 165 720 234 85 416 166 80 304 068 2 893 000 810 858 2 082 142 

2015 181 074 531 97 041 210 84 033 321 3 072 831 871 327 2 201 504 

2016 173 743 537 102 499 358 71 244 179 3 076 914 857 335 2 219 579 

2017 193 045 343 109 511 390 83 533 953 3 481 211 884 810 2 596 401 

2018 210 498 164 112 911 108 97 587 056 3 855 231 886 025 2 969 206 

Kaynak: TÜİK, 2019 

 

4.5. Türkiye’de Boru Hattı Taşımacılığı 

Türkiye coğrafi konumu ile doğalgaz ve petrol projelerinde önemli bir ülke 

olup köprü görevi üstlenmiştir. Bu ürünlerin talebini karşılayan ülkeler ile 

işbirliği yapılmakta ve bu doğrultuda boru hattı taşımacılığının ülkemizde daha 

da gelişmesi öngörülmektedir.  

 

 
Şekil 5: Türkiye boru hattı taşımacılığı gelişimi 

Kaynak: TSKB, 2018: 20. 
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5. Türkiye Lojistik Sektörü Durum Analizi 

5.1. Güçlü Yönleri 

Türkiye Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer almakta aynı zamanda Kuzey 

Afrika ve Orta Asya ülkeleri için transit geçiş ülkesi konumunda olduğundan 

çok uygun bir lojistik üstür.  

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan ve topoğrafik özeliğinden 

ötürü liman yapımına elverişli bir ülkedir.  

Türkiye’de, ucuz işçiliğin sağlanabilmesi yanında ülke nüfusunun genç ve 

dinamik olması artı özellik katmaktadır.  

Türkiye ekonomisi büyümekle birlikte coğrafi üstünlüğünü kullanarak da 

yabancı sermayeli şirketlerin çok rahat yatırım yapacağı bir ülke 

konumundadır.  

Coğrafi konumu nedeniyle transit ticaretin çok rahat yapıldığı bir ülke olan 

Türkiye’de kamyon filoları gelişen karayolu ağı ile daha da gelişebilir bir 

durumdadır. 

  

5.2. Zayıf Yönleri 

Türkiye’ deki firmalarda kalifiye eleman eksikliği bulunmaktadır.  

Rekabetin yüksek olmasından ötürü firmaların fiyat odaklı faaliyet göstermesi 

sonucu kar marjları azalmaktadır.  

Türkiye’de demiryolu taşımacılığı diğer yöntemlere göre çok daha az tercih 

edilmektedir.  

Lojistik sektörüne ait alt yapı yetersizdir. 

Gümrük işlemlerindeki karışıklıklar nedeniyle memurlar tarafından işlemlerin 

yavaş yürütülmesi olumsuzluktur (Daşkan, 2016).  

 

5.3. Fırsatlar 

Türkiye’nin AB üyeliğine tam katılımı ile ticaret hacminin doğrudan artacak 

olması, lojistik sektörüne de önemli katkı sağlayacaktır.  

Küreselleşen dünya ile serbestleşen ticaret politikaları ve kalkan sınırlar ile 

uluslararası ticaret faaliyetlerinin Türkiye bakımından artması taşımacılık 

faaliyeti için bir fırsat olarak görünmektedir (Daşkan, 2016). 

Türkiye’de yeni limanların kurulması ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi 

de ülkemiz için bir fırsat olarak dikkat çekmektedir.  

 

5.4. Tehditler 

Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki artış ve ekonomik krizler sektörü 

doğrudan olumsuz etkilemiştir.  

Bu sektör için çok büyük miktarlarda kaynak gereksinimi duyulması ülkemiz 

açısından tehdit olarak göze çarpmaktadır.  

Deniz taşımacılığında Yunanistan, karayolu taşımacılığında ise Bulgaristan 

önemli birer rakip olarak tehdit oluşturmaktadır (Çevik ve Kaya, 2010) 

 

6. Sonuç 

Dünya ticaretinin gelişimi küreselleşme ile daha da hız kazanmıştır. Bu hız 

teknolojinin gelişimine paralel olarak gelişmiş artık dünya bir bilgisayar 

ekranına sığacak kadar küçülmüştür. Ticaretin gelişimi ve ülke sınırlarının 
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ortadan kalkmasıyla lojistik sektörü daha da önem kazanmış ticari faaliyetlerin 

en önemli maliyet unsuru da taşımacılık olmuştur. Bu durum da taşımacılık 

maliyetinin en az seviyelere indirgenmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Türkiye açısından bakıldığında ise coğrafi konumu nedeni ile kendisini haklı 

olarak lojistik merkezi görmekte uluslararası ticarette önemli bir rol 

üstlenmenin de en kısa yolu olarak belirlenmektedir. Türkiye’de iç ticaretin 

önemli bir bölümü karayolu taşımacılığı ile yapılırken dış ticaretin önemli bir 

bölümü ise denizyolu taşımacılığı ile yapılmaktadır. Karayolu ağının 

geliştirilmesi iç ticaretin denizyolu ağı için de liman ve iskeleler ile uluslararası 

limanlara bağlanacak demiryolları aracılığıyla dış ticaretin gelişmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca bunlara paralel olarak İstanbul 3. Havaalanının açılarak 

Avrupa’nın en büyüğü olması Türki Cumhuriyetlerde bulunan petrol, doğalgaz 

gibi enerji ürünlerinin Avrupa’ya aktarımında boru hattı projelerinin 

geliştirilmesi ile Türkiye Avrasya’da lojistik üs olma hedefine gün geçtikçe 

yaklaşmaktadır.  

Tüm bunların yanında özellikle dış ticaret işlemlerinde dünya ile beraber yasal 

süreçlerin geliştirilmesi, teknolojinin gelişmesi ile birlikte demiryolu, 

havayolu, karayolu, denizyolu ve boru hattı taşımacılığının da bu gelişen 

teknolojiye ayak uydurması, üniversitelerde açılan lojistik bölümlerine 

nitelikli akademisyenlerin ve sektörde nam yapmış kişilerin öğretim görevlisi 

olarak alınarak akademik çalışmaların artırılması, özellikle karayolu 

taşımacılığında bireysel faaliyet gösteren şirketler yerine daha çok küresel 

oyuncu olacak yeni ve yerli firmaların kurulması ile lojistik faaliyetlerin 

desteklenmesi sağlanmalıdır.  
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1. Giriş 

Küreselleşen dünyada çok hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu 

değişim süreci salt teknolojik yaşamda değil aynı zamanda hayatın bütününü 

kapsamaktadır. (Sayın v.d., 2017, 438) Üretim kapasitesinde meydana gelen 

hızlı artış, ülkelerin enerjiye olan bağımlılığını arttırmıştır. Bu dönüşün 

enerjiyi bütün ülkeler için stratejik bir meta haline getirmiştir. Enerjinin tedarik 

edilmesinde ortaya çıkacak aksamalar bütün ekonomiyi derinden sarsacaktır. 

Bu nedenle ülkeler sanayilerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin temin edilmesinde 

ortaya çıkacak problemlerin önüne geçmek için pek çok politika geliştirmek 

durumunda kalmaktadırlar.  

Enerji kaynaklarına sahip olmak bütün ülkelerin arzusudur. Ancak dünya 

üzerinde enerji kaynakları homojen olarak dağılmamış, bazı ülkeler diğerlerine 

göre daha şanslı konumdadır. Bu sebeple gelişmiş sanayi ülkeleri enerji 

kaynaklarına ulaşabilmek için diğer ülkeler üzerinde baskı kurabilmekte, 

manipülasyonlar yapabilmekte, devrimlere ve hatta savaşlara neden 

olabilmektedir.  

Enerji ithal eden ülkeler kaynak temininde çeşitliliğe gitmemeleri 

durumunda, enerji ithal ettiği ülkelere bir nevi bağımlı duruma gelmektedir. 

İthalatçı ülke kendi politik çıkarları doğrultusunda, ihracatçı ülkeyi enerji 

sevkiyatını durdurma ile tehdit edebilmekte ve ülke üzerinde baskı 

kurabilmektedir. Bu sebeple devletlerin sürdürülebilir ekonomik büyüme için 

enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjiyi düşük maliyetle temin edebilmek 

politik öncelikleri arasındadır (Yılmaz v.d., 2016,222) Örneğin Rusya Ukrayna 

krizi sırasında Avrupa ile ilişkiler gerildiğinde, Avrupa ülkelerini gazı 

kesmekle tehdit etmiştir. Enerji kaynaklarına sahip olmanın politikalarda 

kullanılması enerjinin stratejik önemini vurgulamaktadır.  

Enerji ihraç eden ülkeler de pazarlarını çeşitlendirmemeleri durumunda 

aynı riskle karşılaşabilmektedir. Sadece belli ülkelere satılan enerji kaynakları 

satın alan ülkelerin boykot uygulamaları durumunda ekonomileri ciddi zararlar 

görebilmekte, ekonomik krizlere neden olabilmektedir. Örneğin; 1970 petrol 

krizi ve diğer küresel krizler bütün ülke ekonomilerini sarsmakla birlikte, bu 

krizden en çok etkilenen gelişmekte olan ülke sanayileri olmuştur. 1994’de 

Meksika’yı, 1997’de Doğu Asya ülkelerini sarsan oldukça derinden etkileyen 

ekonomik krizler GSYİH büyüme oranlarında % 10’lara varan düşüşlere neden 

olmuştur (Sekmen, 2010, 9). Dolayısıyla bir ülkede yaşanan ekonomik 

gelişmeler sadece o ülkeyi bağlamamakta, etki ve sonuçları küresel çapta 

görülebilmektedir (Ak, 2018, 341) Bu durum hem enerji ihraç eden ülkeler 

için, hem de enerji ithal ülkeler için enerji güvenliğini sağlamanın politik 

zorunluluk olduğunu vurgulamakta, bu nedenle ülkeler enerji politikaları 

geliştirmek zorunda kalmaktadır. 
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Kazakistan gibi enerji ihracatından sağlanan gelirler milli gelirlerinde 

önemli bir yer teşkil eden ülkelerin enerji gelirlerine olan bağımlılığı Hollanda 

Hastalığına yakalanmaları riskini doğurmaktadır. 1977 yılında Hollanda 

hastalığı terimi literatürde ilk defa kullanılmıştır. 1959 yılında Hollanda’da 

önemli doğal gaz rezervleri tespit edilmiştir. Bu durum Hollanda’nın toplam 

ihracatını hızlı bir şekilde artmıştır. Ancak artan doğal gaz ihracatı Hollanda 

ekonomisini olumsuz etkilemiştir. İşsizlik % 1,1’den % 5,1’e çıkmış, 

yatırımların daha karlı olan doğal gaz sektörüne kaymasına neden olmuştur 

(Afandiev, 2013). Enerji ihracatına bağımlı ülkeler için bir diğer risk olarak 

enerji fiyatlarındaki değişkenlik olarak gösterilebilir. Enerji fiyatlarındaki 

dalgalanmalar ülke ekonomisindeki istikrarı bozmakta, fiyatların çok düştüğü 

2015 yılı gibi dönemlerde milli gelirde ciddi daralmalar gözlemlenmektedir.  

 

2. Literatür 

Konuyla ilgili literatür şu şekildedir; 

Suleimenova ve Tutar’ın 2016 yılında Kazakistan ekonomisinde enerji, 

finans ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, bu üç faktör 

arasında uzun dönemli ilişki tespit etmişlerdir. 

Yardımcıoğlu ve Gülmez 2013 yılında OPEC ülkelerinde Hollanda 

Hastalığının geçerliliğini inceledikleri çalışmalarında,  OPEC ülkelerinde uzun 

dönemde Hollanda Hastalığı riskinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

İsmayılov 2009 yılında Azerbaycan ekonomisinde petrol ve ekonomik 

gelişme arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, ekonomik büyümenin 

gerçekleştiğini ancak salt petrole dayalı büyümenin olumsuzluğuna dikkat 

çekmiştir. 

Syzdykova 2017 yılında hazırladığı çalışmasında petrol fiyatlarının 

Kazakistan Borsasına etkilerini çalışmasında, petrol fiyatlarından hisse senedi 

getirilerine doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiştir. 

Ballı v.d.2018 yılında yayınlanan çalışmalarında BDT ülkelerinde enerji 

tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. BDT 

ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü 

nedensellik tespit etmişlerdir. 

Hasanov 2013 yılında yapmış olduğu çalışmasında, Azerbaycan 

ekonomisinde petrol sektörüne yapılan yatırımların, petrol dışı ihracat için 

zararlı olduğunu belirtmiştir. Bu durumun petrole olan bağımlılığı arttırdığını 

ve ekonomiye zarar verdiğini açıklamıştır. 

Kutan ve Wyzan 2005 yılında Kazakistan ekonomisinde Hollanda 

hastalığını araştırdıkları çalışmalarında, petrole olan bağımlılığın reel kur 

üzerinde önemli etkileri olduğunu tespit ederek, ekonomi üzerindeki 

zararlarına değinmişlerdir. 

Şahin ve Şahin 2015 yılında Rusya ekonomisinde Hollanda Hastalığının 

varlığını inceledikleri çalışmalarında, ülkenin 1991 yılında Hollanda 

Hastalığına yakalandığını tespit etmişlerdir. Rusya’nın hastalığın olumsuz 

yönlerinden kurtulabilmesi için politika önerilerinde bulunmuşlardır. 

Egert ve Leonard 2007 yılında, petrol fiyatları ve petrol gelirlerinin reel 

efektif döviz kuru üzerinde etkisi olduğunu, ancak imalat sanayisini 

etkilemediğini yaptıkları çalışmalarında tespit etmişlerdir. 
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Literatür kısaca özetlenecek olursa, enerji kaynakları bakımından şanslı 

olan ülkelerde, Hollanda hastalığının ortaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. Özellikle Rusya, Kazakistan, İran, Irak, Azerbaycan ve 

Türkmenistan gibi enerji ihracatına bağımlılığın fazla olduğu ülkelerde, 

yatırımlar enerji sektörüne kaymakta ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi 

sekteye uğramakta, üretim yapısı çeşitlenememektedir. Sadece enerji 

kaynaklarına sahip olmanın sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye neden 

olamadığı ilgili literatürde genel kanı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

3. Kazakistan Ekonomisinde Enerji Sektörünün Genel Değerlendirmesi 

Kazakistan Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında 

bağımsızlığını kazanmıştır. Birlik döneminde kapalı bir rejim olan komünizm 

ile yönetilen ülke 1991 yılından sonra ekonomisini dünya ile uyumlu hale 

getirmek için yapısal bir değişim süreci geçirmek zorunda kalmıştır. Bu 

dönemde özellikle 1995 yılına kadar ülke ekonomisi derinden sarsılmış, bütün 

ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmiş, hiper enflasyonla, yüksek 

işsizlik oranları ve yolsuzlukla mücadele etmiştir. 1991 yılından 1995 yılına 

kadar GSYİH sırasıyla - % 11, -% 5,3, -%9,2, -%12,6 ve -%8,2 oranlarında 

küçülmüştür. 1995’ten 2000 yılına kadar olan dönemde ülkedeki daralma 

durmuş, 2000 yılından sonra ise ülke ekonomisi toparlanma sürecine gelmiştir. 

1995 yılında 3738 ABD $ olan kişi başına milli gelir, 2018 yılında 11165 ABD 

$ seviyesine kadar yükselmiştir (World Development Indicators) 

 

Tablo 1: Kazakistan’da Ekonomik Büyüme (2010 Yılı ABD Doları) 

 
Kaynak: World Development Indicators 

 

Kazakistan ekonomisi bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından 1995 yılına 

kadar hızlı bir düşüş eğilimine girmiştir. Ekonomideki daralma süreci 1995 

yılından 1999 yılına kadar durmuş, 1999 yılından itibaren ise toparlanma 

gözlenmektedir. 1999 yılından 2018 yılına kadar bazı dönemlerde büyüme 

süreci sekteye uğrasa da, ekonominin en kötü olduğu 1995 yılına göre 

Kazakistan ekonomisi 3 katından fazla büyüme göstermiştir. 2010 yılı sabit 

kabul edilerek hesaplanan Kazakistan GSYİH’sı 1991 yılında 85 milyar 700 

milyon dolardan 2018 yılında 204 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
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Tablo 2: Kazakistan Döviz Kuru (ABD Doları) 

 
Kaynak: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61545850 

 

IMF verilerine göre, 1993 yılında Kazakistan’da 1 dolar=6,31 tenge 

seviyesinde iken, ekonomideki daralma sürecinde 1999 yılına kadar hızla 

yükselmiş ve 1999 yılında 1 dolar=  138,2 tenge olmuştur. 1999 yılından sonra 

Kazakistan ekonomisindeki toparlanma sürecinde döviz kurunda fazla bir 

dalgalanmanın gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Ancak 2015 yılında 

gerçekleşen devalüasyonla birlikte 1 dolar= 340,01 tenge olmuş, 2018 yılında 

ise 1 dolar= 384,2 tenge seviyesine kadar yükselmiştir. 

 

Tablo 3: Kazakistan’ın İhracatı ve İthalatı ( 2010 Sabit ABD Doları) 

 
Kaynak: World Development Indicators 

 

Dünya Bankasının 2010 yılı ABD doları cinsinden hazırladığı verilerine 

göre, 1991 yılında Kazakistan’ın ithalatı ihracatının yaklaşık iki katıdır. 

Ekonomide yaşanan daralma süreciyle birlikte ithalat ve ihracat hızla düşme 

eğilimi göstermişlerdir. Kazakistan ekonomisi daha sonraki süreçte 

toparlanarak 1995 yılından 2017 yılına kadar ihracat, ithalattan daha yüksek 

bir seyir izleyerek, sürekli olarak dış ticaret fazlası vermiştir. 
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Tablo 4: Petrol Fiyatları (ABD Doları) 

 
Kaynak: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-

oil&months=360 

 

1991 yılı Ocak ayında varili 22,58 dolar olan petrol, sürekli olarak inişli ve 

çıkışlı bir grafik izlemiştir. 2008 yılı Ocak ayında 90,69 dolar seviyesine 

çıkmış, 2009 yılı Ocak ayına kadar yaklaşık % 50 değer kaybederek 43,86 

dolar seviyesine gerilemiştir. İlerleyen dönemde tekrar yükselişe geçerek 2012 

yılı Ocak ayı itibariyle 107,07 dolar olmuştur. Ancak 2016 yılı Ocak ayına 

kadar petrol üreticisi ülkelerin aralarında anlaşamaması sebebiyle petrol 

fiyatlarındaki düşüş derinleşmiş ve petrolün varili 29,78 dolar olmuştur. 

özellikle milli gelirlerinde enerji ihracatının önemli bir yer tuttuğu Kazakistan 

gibi ülkeler için, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ülkeleri ekonomik krizlere 

sokabilmekte ve ekonomik büyümelerini olumsuz etkileyebilmektedir. 

 

Tablo 5: Kazakistan Enerji Üretimi ve Tüketimi (ktep) 

 
Kaynak: https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true 

 

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 1990 yılından 2000 yılına kadar 

Kazakistan ekonomisinde enerji tüketimi düşüş göstermiştir. 2000 yılından 

2010 yılına kadar enerji tüketimi yaklaşık iki kat artmış, ancak daha sonraki 

dönemde durağan bir seyir izlemiştir. Enerji üretimi ise tüketiminden çok daha 

yüksektir. 1990 yılında 90977 kilo ton eşdeğer (ktep) petrol olan enerji üretimi, 

1995 yılına kadar düşerek 63851 ktep seviyesine gerilemiştir. Daha sonraki 

dönemlerde Kazakistan ekonomisi üretimini hızlı bir şekilde arttırmış, 2010 

yılında 156882 ktep, 2017 yılında 179977 ktep seviyesine kadar yükselmiştir. 

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=360
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=360
https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true
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2017 yılı itibariyle Kazakistan’ın enerji üretimi tüketiminin yaklaşık 5 katı 

kadar gerçekleşmiştir. Üretimin tüketilmeyen kısmı ihraç edilerek, ekonomiye 

katkı sağlamıştır. 

Kazakistan büyük yüzölçümüne ve önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine 

sahip bir ülke konumundadır. Tespit edilen rezervler açısından 

değerlendirildiğinde en büyük 12. Petrol rezervine sahip olan Kazakistan, 

petrol üretimde ise 23. sıradadır. (Bulut, 2017,64) Kazakistan’ın kara ve deniz 

alanları dahil kanıtlanmış petrol rezervlerinin 9 milyar ila 17,6 milyar varil 

arasında olduğu tahmin edilmektedir. (Olcott, 2007,1) 

 

Tablo 6: Kazakistan Enerji Üretimi (ktep) 

 
Kaynak: https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true 

 

1990 yılı itibariyle Kazakistan enerji üretiminde kömür (58011 ktep) başat 

durumda iken, 2017 yılına gelindiğinde, kömür üretimi 49469 ktep olarak 

gerçekleşmiştir. Petrol üretimi ise bağımsızlıkla birlikte hızlı bir artış 

göstererek, 1990 yılında 26452 ktep’den 2017 yılı itibariyle 89727 ktep olarak, 

enerji üretiminde ana aktör konumuna geçmiştir. Aynı şekilde doğal gaz 

üretimi de 1990 yılında sadece 4794 ktep iken, 2017 yılında 39723 ktep 

seviyesine ulaşmıştır. Kazakistan enerji üretiminde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının oranı özellikle son yıllarda gelişme gösterdiyse de, neredeyse 

yok derecededir.  

Kazakistan’ın kuru iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle, güneş ışınımın 

miktarı yılda 2200-3000 saat seviyesindedir. (Mustafina, 2010,112) Ancak 

elektrik altyapısının eski ve verimsiz olmasından dolayı Kazakistan’da elektrik 

enerjisindeki kayıp % 35’leri bulmaktadır. (Mustafina, 2010, 111) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirilen üretim toplam enerji 

üretiminin sadece % 0,02’si kadardır. Ancak ülkedeki 10 eyalette ortalama 

rüzgar hızı 8-10 m/s’dir. Yenilenebilir enerjinin çok daha yaygın olarak 

kullanıldığı Avrupa Birliğinde ortalama rüzgar hızı sadece 4-5 m/s ‘dir. 

(Mustafina, 2010,112) 

 

 

 

 

 

https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true
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Tablo 7: Kazakistan Enerji Tüketimi (ktep) 

 
Kaynak: https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true 

 

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre; Kazakistan ekonomisinde 

bağımsızlıktan 2000 yılına kadar olan dönemde bütün sektörlerde enerji 

tüketimi azalmıştır. 2000 yılından sonra özellikle sanayi sektöründe hızlı bir 

toparlanma gerçekleşmiştir. Ancak gene de sanayi sektörü 2017 yılı itibariyle 

halen bağımsızlık öncesi dönemdeki enerji tüketim oranına ulaşamamıştır. 

Kazakistan ekonomisinde en çok enerji tüketen sektör sanayi olarak ön plana 

çıkmaktadır. Ayrıca son 10 yılda kamu ve ulaşım sektörlerinin enerji 

tüketimlerinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 8: Kazakistan Enerji İhracatı (ktep)  

 
Kaynak: https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true 

 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kazakistan’da enerji ihracatı 

1995 yılına kadar hızlı bir düşüş göstermiştir. Ancak daha sonraki süreçte 

kömüre göre petrol ihracatı hızla artarak, Kazakistan’ın en önemli ihraç edilen 

enerji kaynağı olmuştur. 2017 yılı itibariyle Kazakistan’da ham petrol ihracatı 

70442 ktep olarak gerçekleşmiştir. Petrol ürünleri ise, 2017 yılında sadece 

4780 ktep olmuştur. Ülkedeki rafineri tesislerin modernizasyonu ve yenilerinin 

kurulmasının sağlanması durumunda petrol ürünleri ihracatı da artış 

göstererek, Kazakistan ekonomisine önemli bir girdi kalemi oluşturabilecektir. 

Çok zengin kömür ve doğal gaz rezervlerine sahip Kazakistan kömür ve doğal 

https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true
https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true
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gaz sektörlerinde beklenen ihracatı gerçekleştirememiştir. 2017 yılı itibariyle 

kömür ve doğal gaz ihracatı sırasıyla  12794 ktep ve 14914 ktep olmuştur. 

 

Tablo 9: Enerji İhracatı ve İthalatı (ktep)  

 
Kaynak: https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true 

 

Kazakistan enerji ihracatı ve ithalatı 1990 yılından 1995 yılına kadar düşüş 

göstermiş. 1995 yılından itibaren enerji ihracatı hızla artarak  2017 yılında 

103419 ktep seviyesine ulaşmıştır. Enerji ithalatı ise 1990 yılında 32334 ktep 

seviyesinde iken, 2017 yılına gelindiğinde 8090 ktep olarak gerçekleşmiştir. 

Kazakistan enerji sektöründe enerji ihracatı enerji ithalatına göre oldukça 

yüksek bir seviyededir.  

2009 yılında petrol üretimi 76,6 milyon tona ulaştı ve bu rakam 2000 yılına 

göre % 112 daha fazladır. 2005 yılından 2009 yılına kadar GSYİH neredeyse 

1,5 kat artmış. Gene aynı dönemde petrol ihracatı % 17 artış göstermiştir. 

(Jumadilova, 2012, 296) 

Petrol ihracının Kazakistan’ın GSYİH’sı içindeki payı 2018 yılı itibariyle 

% 18,9 olarak gerçekleşmiştir. (https://www.statista.com/chart/amp/4284/the-

economies-most-dependent-on-oil/) 

Kazakistan’ın toplam ihracatında petrol ve doğal gazın payı çok %53 gibi 

bir rakamla çok önemli bir yer tutmaktadır. petrol fiyatlarındaki değişikliklerde 

dolayısıyla Kazakistan ekonomisini derinden etkilemektedir. Örneğin 2015 

yılında Brent petrolün varili 52,4 ABD doları iken, 2016 yılında 44 ABD doları 

seviyesine gerilemiştir. Ayrıca 2000-2016 yılları arasındaki dönemde çıkarılan 

petrol ve doğal gazın % 84’ü ihraç edilmiştir. (İvanov, 2017, 1732)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iea.org/statistics/?country=KGZ&isISO=true
https://www.statista.com/chart/amp/4284/the-economies-most-dependent-on-oil/
https://www.statista.com/chart/amp/4284/the-economies-most-dependent-on-oil/
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Tablo 10:Kazakistan'ın Ham Petrol İhracatı Yaptığı Ülkeler (%) 2016 

 
Kaynak: https://www.tradenewswire.net/eia-kazakhstan-oil-market-

overview/ 

 

Kazakistan’ın en önemli enerji pazarları olarak OECD ülkeleri ön plana 

çıkmaktadır. Toplam enerji ihracatının % 76’sı OECD ülkelerine 

yapılmaktadır. Yüzde olarak sırasıyla Almanya (% 14), Fransa (% 12), İtalya 

(% 7), Yunanistan (% 6), İspanya (% 4), Avusturya (% 3), Polonya (% 2), 

Portekiz ( % 2) ve diğer OECD ülkeleri şeklindedir. OECD ülkelerinden sonra 

sırasıyla Romanya’ya (%5), Çin’e (% 5), Diğer Asya ülkelerine (% 2) ve 

Rusya’ya (% 1) ihracat gerçekleştirilmektedir. Özellikle Avrupa pazarı 

Kazakistan enerji kaynaklarının en önemli alıcısı konumundadır.  

 

Şekil 1: Kazakistan’ın Entegre Olduğu Boru Hatları 

 
Şekil 1: Kazakistan’ın Entegre Olduğu Boru Hatları 

Kaynak: http://factsanddetails.com/central-asia/Kazakhstan/sub8_4e/ 

entry- 4678.html 

https://www.tradenewswire.net/eia-kazakhstan-oil-market-overview/
https://www.tradenewswire.net/eia-kazakhstan-oil-market-overview/
http://factsanddetails.com/central-asia/Kazakhstan/sub8_4e/%20entry-%204678.html
http://factsanddetails.com/central-asia/Kazakhstan/sub8_4e/%20entry-%204678.html
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Şekilde Kazakistan’da faal olarak işleyen, yapımı planlanan ve halen inşa 

sürecinde olan boru hotları görülmektedir. Kazakistan ürettiği enerji 

kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırma konusunda denize kıyısı olmaması 

sebebiyle dezavantajlı konumdadır. En yakın liman olarak Rusya’nın 

topraklarında yer alan Karadeniz’e kıyısı olan Novosibirsk göze çarpmaktadır. 

Ancak bu liman Rusya’nın kontrolünde olduğundan Rusya’dan bağımsız bir 

enerji politikası izlenebilmesini mümkün kılmamaktadır. Ayrıca eski bir 

S.S.C.B. üyesi olan Kazakistan birlik zamanında inşa edilen boru hatlarını 

kullanmaktadır. Bu boru hatları da genel olarak Rusya’nın kontrolündedir. 

Özellikle Avrupa pazarına ulaşmak için Hazar denizinin kuzeyinden, Rusya 

topraklarından geçmesi gerekmektedir. Bunun yanında bir diğer güzergah 

olarak Hazar denizinin güneyinde yer alan İran alternatif olmaktadır.  

Kazakistan’da hali hazırda 3400 mil uzunluğunda boru hattı 

bulunmaktadır. Bu boru hatları çok geniş bir coğrafyaya sahip Kazakistan için 

yeterli değildir. Özellikle ülkenin batı kesimiyle doğu kesimi arasında 

bağlantılar zayıf kalmaktadır. Ayrıca doğuda yer alan Çin ve Japonya gibi 

önemli piyasalara erişimde kısıtlı kalmaktadır.  

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Kazakistan Cumhuriyetinde Petrol ve Gaz 

Sektörlerinin Gelişimi Programında (2010-2014) Kazakistan’da enerji 

sektörünün problemlerinin çözümü için şu tespitleri yapmıştır;  

 Ülkedeki petrol piyasasının etkin bir şekilde işlemesinin sağlanarak, 

petrol ve gaz potansiyelinin kullanılabilmesi, 

 Yerli petrol ve gaz ekipmanının üretiminin gerçekleştirilmesi, 

 Petrol ve gaz endüstrisinin altyapı bileşenlerinin geliştirilmesi, 

 Çevrenin korunması, istihdamın ve nüfusun yaşam kalitesinin 

arttırılması, 

 Ülkedeki petrol piyasasının işleyiş mekanizmasının iyileştirilmesi 

şeklindedir. 

Jumadilova 2012 yılında yaptığı çalışmasında, Kazakistan ekonomisinin 

enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için; 

 Petrol ve doğal gaz arama verimliliğinin arttırılarak, petrol ve doğal 

gaz rezervlerini çoğaltılması, 

 Kazakistan’ın ihracat yapısının katma değeri yüksek ürünler lehine 

çeşitlendirilmesi, 

 Lojistik koridorları oluşturularak, petrol ve doğal faz taşımacılığının 

çeşitlendirilmesi ve hedef pazarların genişletilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

 

4. Sonuç 

Kazakistan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından sonra piyasa 

ekonomilerine uyum sağlamak için pek çok politika geliştirmek zorunda 

kalmıştır. Bu süreçte ekonominin yapısal dönüşümü oldukça sancılı olmuş, 

hem toplumsal hem de ekonomi ağır bir depresyon yaşamıştır.  

Çok zengin doğal kaynaklara sahip olan Kazakistan, enerji ihracatını 1995 

sonrası hızlı bir şekilde arttırarak milli gelirinde önemli bir artış sağlamıştır.  

1995 yılında 3800 ABD doları olan kişi başına milli gelir 2018 yılına 

gelindiğinde 11 bin dolar bandına kadar yükselmiştir. Ülkenin enerji alanında 
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gerçekleştirdiği bu başarı, maalesef diğer sektörlere yansımamıştır. Toplam 

ihracat içinde enerjinin payı bazı dönemlerde % 53’lere kadar çıktığı 

görülmektedir. Gene aynı şekilde milli gelir içerisinde enerjinin payı da % 

20’lere çıkmaktadır. 

Kazakistan enerji güvenliğini sağlamak ve ülkenin doğusunda yer alan 

Japonya, Çin ve hatta Hindistan pazarlarındaki payını arttırabilmek için hem 

yeni boru hatları inşa etmesi, hem de yeni lojistik koridoları oluşturması 

gerekmektedir. Ülkenin enerji ihracatında Çin’in payı sadece % 5, Japonya ise 

yok denecek kadar azdır. Ayrıca ülkenin doğusunda inşa edilecek yeni boru 

hatları bu bölgelerde de ekonomik refahı arttırarak bölgeler arası gelişmişlik 

düzeyindeki farkları azaltarak, ülke içi göçü ve işsizliği olumlu yönde 

etkileyecektir. 

Ayrıca enerji sektöründe salt yenilenemez enerji kaynaklarına yapmaktan 

kaçınarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gerekmektedir. 

Yıllık ortalama 2200-3000 saat güneş ışınımına ve 10 eyalette ortalama 8-10 

m/s rüzgar hızı ile yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da Kazakistan 

önemli bir potansiyele sahiptir. Günümüzde küresel ısınma ile mücadele de 

hem enerji arz eden ülkelere hem de enerji talep eden ülkelere sorumluluklar 

düşmektedir. Kazakistan’ın yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağı 

yatırımlar çevreye verdiği zararları azaltacak, sürdürülebilir bir ekoloji ile 

gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilecektir.  

Kazakistan enerji ihracatı yaptığı ülkeleri çeşitlendirmesi bağımsız bir 

enerji politikası izlemesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca enerji ihracatından elde 

ettiği gelirleri, enerjiye bağımlı ekonomik yapısını değiştirmek için katma 

değeri yüksek ürünlerin ihracatını yapabileceği sektörlere yatırım yapması 

durumunda Hollanda Hastalığının oluşturduğu olumsuz yapıyı da 

değiştirebilecektir. Nitekim uluslararası tecrübelerin gösterdiğine göre, 

herhangi bir ülke, bol miktarda doğal kaynak rezervine sahip olmaksızın 

kapsamlı yenilikçi gelişme nedeniyle önde gelen ekonomilerden biri 

olabilmektedir (Kutbay ve Öz, 2017, 333). 
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1. Giriş 

Oyun çocukların çok yönlü gelişimini sağlaması açısından oldukça 

önemlidir (Ulutaş, 2011). Oyunun gerçek hayatın bir parçası olduğu ve belirli 

bir amacı olan veya olmayan, düzenli veya düzensiz yapılan, çocuğun her 

koşulda gönüllü bir şekilde ve isteyerek gerçekleştiği bir öğrenme süreci 

olduğu belirtilir ve fiziksel, zihinsel, duygusal, dilsel ve sosyal gelişimini baz 

alır. Bir çocuk için oyun oynamak, sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim ile ilgili 

en iyi eğitim programıdır. Materyalleri kullanarak ve diğer çocuklarla 

bağlantılar kurarak çevrelerini, rekabet duygusunu ve eğlenceyi kontrol 

etmeyi öğrenirler. Çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı zaman, paylaşma, 

yardım etme, başkalarının haklarına saygı duyma ve sorumluluk alma gibi 

temel kuralları öğrenir. Çocuk oyun oynadığında sıçramak, koşmak, sıçramak, 

tırmanmak, sürünmek gibi fiziksel gücü gerektiren eylemleri yapar. Ayrıca 

oyun aktiviteleri onların oksijen almalarını ve kan dolaşımını sağlar (Ünal, 

2009).  Çocuklar oyunla birlikte; 

 Kendilerini rahatça ifade ederler ve cesaretlenirler. 

 Hayal güçlerinin etkisi ile yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar. 

 Durumları ve olayları yorumlayabilirler. 

 Olayları canlandırabilmeleri gibi kazanımlar elde ederler. 

 Yaşama dair daha sağlıklı çıkarımlarda bulunurlar. 

 Çocuk oyun sayesinde paylaşım yapma, iletişim kurabilme, 

yardımlaşma, kazanma, yenilgiyi kabul etme, karşısındakine güven 

duyma, karar verme, yaratıcılık kazanma gibi beceriler kazanırlar. 

 Analitik ve eleştirel düşünebilme becerisi kazanırlar. 

 Problem çözebilme becerilerini geliştirirler (Ulutaş, 2011). 

Oyun evrensel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun 

bulunduğu her yerde oyun vardır demek mümkündür. Oyunların türü, 

kullanılan araç-gereçler kültürden kültüre değişebilir, fakat oyun her şekilde 

var olmaktadır. Bazı araştırmaların sonucunda, çocukların oyun oynaması 

engellendiğinde onlarda psikolojik, sosyolojik ve başka türlü bir takım sorun 

ortaya çıkmaktadır. Erken çocukluk döneminde oyun öğrenme aracı olarak 

kullanılmaktadır (Koçyiğit ve ark., 2007). 

Piaget'nin sınıflaması da göz önüne alındığında görülmektedir ki oyun, 

çocuğun zihinsel gelişiminin bir aynasıdır. Ancak oyun, yalnızca bir ayna 

olarak kalmamakta, çocuğun gerek zihinsel ve bedensel, gerekse duygusal 

gelişiminde aktif rol oynamaktadır (Egemen ve ark., 2004). 
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1.1. Oyun nedir? 

Oyun çocuğun sağlıklı bir sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimi için başlıca 

etkendir. Oyun çocuğun yaparak öğrenmesini, sosyal ve fiziksel çevreyle 

bütünleşmesini sağlayan bir uğraşıdır (Kol, 2006). Dünyanın her yerinde ortak 

özelliklere sahip olan oyun, kendiliğinden ortaya çıkan, çocuğa rahatlık ve 

mutluluk veren bir uğraşıdır. Bunun yanı sıra duyu organlarında, kas ve 

sinirlerde, zihinsel düzeyde oluşmakta ve bu 3 düzey birlikte işlemektedir. 

Böylece oyunda tecrübeler tekrarlanmakta, yeni şeyler denenmekte böylece 

tecrübe edinilmekte ve keşfedilmektedir (Yavuzer, 2000). Montessori “çocuk 

evi” olarak adlandırdığı, çocuğun yaşaması gerektiği çevreyi, çocuğun 

öğrenmesine olanak sağlayan, istediği gibi hareket edebileceği, kendi kendini 

eğitebileceği bir ortam şeklinde tanımlamaktadır (Aral ve ark., 2001). İlaveten, 

Çocuğun kendini ifade etme imkânı bulduğu çocuğun yeteneklerini fark ettiği, 

yaratıcılığını kullandığı, dil, zihin, sosyal, bedensel, duygusal, psikomotor 

becerilerini geliştirdiği bir alandır (Dirim, 2000). 

 

1.2. Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkisi 

Oyun çocukların eğitiminde en etkili yoldur. Onların yaşamında gerekli 

olan davranışların kazanılması, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri oyunun 

içinde kendiliğinden öğrenilir. Gündelik ilişkileri, birbiriyle yardımlaşmayı, 

bilgi edinmeyi, tecrübe kazanmayı, yaşamın rollerini algılamaya yönelik 

olguları çocuk oyun içinde kavrar. Oyun içerisinde çocuğun kişiliği daha 

belirgin çizgilerle ortaya çıkarak gelişir (Özer ve ark., 2006). Oyun çocuğun 

bedenini tanımasını da sağlamakta ve çocuğun psikomotor gelişimini, sosyal-

duygusal gelişimini, dil gelişimini, bilişsel gelişimini ve özbakım becerilerinin 

gelişimini etkilemektedir (MEB, 2007). Ayrıca çocuk; kavramları, topluma ait 

yargıları/kuralları, cisimleri, kendi haklarını ve mücadele etme ruhunu oyun 

içerisinde algılar ve öğrenir. Oyun, genel olarak çocuğu birçok alanda etkiler 

ve onun gelişmesine katkı sağlar (Özer ve ark., 2006). Zenginleştirilmiş oyun 

fırsatları sunmak çocuğun dil gelişimini desteklemede en uygun yöntemlerden 

biri olarak görülmektedir (Güven ve Bal, 2000).  

Oyunun önemi şu şekilde söylenebilir (Ulutaş, 2011): 

 Sosyalleşmeyi sağlama ile birlikte çalışabilme ortamı kazandırma,  

 İletişim becerilerini güçlendirme 

 Moral verme ve manevi değerleri geliştirme,  

 Kişinin kendisini tanıması ve anlamasını sağlama,  

 Kendine güven duyma ve karar verme becerisi kazanma,  

 Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma,  

 İmgeleme gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme,  

 Empati kurma becerilerini geliştirme, 

 Farklı olay ve olgularla ilgili deneyim kazanma,  

 Problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla 

inceleme,  

 Kazanılan, değiştirilen ya da düzeltilen davranışlar hakkında bireye bilgi 

verme,  
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 Hoşa gidilmeyen durumlarla nasıl başa çıkılacağını gösterme,  

 Yaşadığı dünyayı daha somut bir şekilde görmesine katkı sağlama,  

 Soyut olan kavramları somutlaştırma,  

 Bireysel farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama. 

Genel anlamda oyunların etkisi aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

1- Fiziksel açıdan 

2- Psikolojik ve duygusal açıdan 

3- Sosyal yönden 

4- Zihinsel yönden 

 

 

 
Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin yaptığı 

oyun etkinliğinden görseller (2019) 
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1.2.1. Oyunun Fiziksel Gelişime Etkisi 

 

 Oyun; Vücut sistemlerinin (solunum, dolaşım, sindirim gibi) düzenli 

çalışmasına katkı sağlar  (Akandere, 2006).   

 Oyun; vücutta bulunan fazla yağların yakılmasını sağlar. 

 Kasların güçlenmesini sağlar.  

 Özellikle büyümeye yönelik fonksiyonların yerine getirilmesi, iç salgı 

bezlerinin daha düzenli çalışması gibi görevleri açısından çok önemlidir 

(Koçyiğit ve ark, 2007; Akandere, 2006).  

 Erken çocukluk dönemi içinde aktiviteler ve egzersiz sağlık 

parametreleri açısından çok büyük öneme sahiptir. Yapılan aktiviteler 

okul öncesi çocuklarda obezite ve kardiyovasküler hastalıklara karşı 

koruyuculuğu artırmada çok önemli roldedir (O’Dwyer ve ark., 2012).  

 Kalp atımı, kan dolaşımı ve solunum oyun sayesinde normaldeki 

seviyesinin üstüne çıkar. Bu da, dokulara daha çok besin taşımasına 

yardımcı olur (Çoban ve Devecioğlu, 2011).  

 Oyunlar açık havada oynanırsa çocuk bedensel gelişiminde ihtiyacı 

olan temiz havayı ve D vitaminini bu şekilde karşılar (Akandere, 2006). 

 Yeterli fiziksel aktivite, özsaygı gibi psikososyal etmenler ve hareket 

beceri kazanımı üstünde olumlu etkiye sahiptir (O’Dwyer ve ark., 

2012). 

Oyunlar, çocukların aşağıda belirtilen sistemlerinin gelişmesini sağlar: 

 Büyük ve küçük kas sistemleri 

 Dolaşım sistemleri 

 Solunum sistemi 

 Kemik ve eklem yapıları 

 Sinir sistemi 

Bu sistemlerin gelişmesi kendini şu şekilde gösterir; 

 Kuvvet gelişimi 

 Çabukluk gelişimi 

 Hareketlilik ve esneklik gelişimi 

 Dayanıklılık gelişimi 

 Koordinasyon ve beceri gelişimi olarak gösterir (Tuncor, 2000). 

 

1.2.2. Oyunun Psikolojik ve Duygusal Gelişime Etkisi 

 

Oyun ve duygusal gelişim ilişkisine yönelik psikanalitik kuramcıların 

çeşitli araştırmaları vardır. Kurama göre oyun çoğunlukla çocukların duygusal 

gelişimi ile ilişkilidir ve çocuğun çevresinde yaşanan olumsuz ve travmatik 

olaylardan kaynaklı oluşan duygularla baş edebilmesine yardımcı olmak, 

oyunun temel işlevidir (Barnett, 2013). İlaveten, oyunun çocuğun psikolojik 

gelişimi üzerinde de olumlu etkilerinden söz etmek mümkündür. Oyun 

oynarken gülüp eğlenen çocuk, bu sayede psikolojik olarak rahatlar. Oyun, 

ruha dinlenme ve gevşeme sağlayan bir ilaç gibidir (Huizinga 2006).  
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Araştırmacılar, çocuğun duygu, düşünce ve gelişme düzeyini anlamanın en 

iyi yolunun, oyun esnasında gözlemlemek olduğunu izah etmektedir. Çocuğun 

oynadığı oyun köşeleri, aldığı rolleri, kullandığı araç-gereçleri; onu tanıma da 

en iyi ipucudur (Bekmezci ve Özkan, 2015).  

 

Çocuklar oyun esnasında kızgınlık, kıskançlık, sevinç, rekabet, mutluluk, 

kaygı, acı, öfke, merak, hayret, korku, üzüntü, bağımlılık, bağımsızlık, ayrılık, 

ölüm, güven duyma gibi pek çok farklı duyguyu peş peşe yaşayabilir, her bir 

duygudan kazandıkları tecrübe ile yeni şeyler öğrenip olgunlaşırlar. Oyun, 

çocuğun iç dünyasında barındırdığı çatışmaları yumuşatarak, yaşadığı kaygı 

seviyesini en aza indirebildiği, gerginliklerini çözümleyebildiği, olumsuz 

yaşantılarla baş edebildiği bir rahatlama alanıdır (Türkoğlu, 2016).  

 

1.2.3. Oyunun Sosyal Gelişime Etkisi 

 

Oyun, çocuğun sosyal gelişim sürecinde sevgiden sonra gelen en önemli 

ikinci ruhsal durumdur (Hazar, 1996). Oyun çocukların en doğal sosyalleşme 

ortamıdır. Çocuklar oyun aracılığıyla sosyalleşmeyi, insanlarla ilişkiyi, 

sevgiyi, paylaşımı öğrenmektedir. Oyunla beraber sosyalleşen çocuk, “ben” ve 

“başkası” kavramlarının bilincine varır. Paylaşmayı da oyun aracılığı ile 

öğrenir. Oyun, çocuğa kurallara uymayı öğretmektedir (Yayla, 2016). Yanı 

sıra çocuk, hayatında gerekli olan davranışları, bilgi ile becerileri de oyunda 

kendiliğinden öğrenir. Çocuk için çok önemli bir unsur olan oyun hem eğlence 

hem öğrenme hem de gelişim açısından bir destektir (Durualp ve Aral, 2010). 

  

Çocuk oyunsal aktivitelerde; konuşma, paylaşma, düşünme, yaşamdaki 

rolleri anlama, çevresindekilerle etkileşime girme, problem çözme gibi sosyal 

becerilerini geliştirir. Sosyal becerilerin gelişmesinde oyun en etkili yol olarak 

görülmektedir. Yaşam için gerekli olan davranışlar, sosyal beceri ve bilgiler 

oyun sırasında doğal olarak öğrenilir (Darwish ve diğerleri 2001; Swindells ve 

Stagnitti 2006). Çocukların sözlü ya da sözsüz olarak yaptığı davranışlar, 

onların iletişim ve dil becerilerini geliştirerek zenginleştirmektedir (Önder, 

2005). 

 

1.2.4. Oyunun Zihinsel/Bilişsel Gelişime Etkisi 

 

Zihinsel gelişimin oyunla birlikte meydana gelen en önemli etkisi, 

öğrenmedir. Davranışta nispeten sürekli bir değişikliğin ortaya çıkması süreci 

“öğrenme” olarak tanımlanmaktadır. Çocuk oyunda her çeşit kavramı ve 

nesneyi tanır ve onların kullanım özelliklerini, görevlerini öğrenir. Bu durum, 

zihinde bir bilgi birikimi ve çalışma açısından gelişme anlamına gelmektedir 

(Özer ve ark., 2006). Oyun, çocuğun düşünce gücünü harekete geçirir. Çocuk, 

oyun ortamında nasıl hareket etmesi gerektiği, oyunu ne şekilde 

kazanabileceği gibi stratejileri düşünmek durumundadır. Çünkü çocuk bu 

şekilde doğru stratejiyi belirler ve ona göre hareket ederse, oyunu kazanma 

şansı artacaktır (Kıldan, 2001).  
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Oyun esnasında çocuk sürekli olarak düşünme, algılama, kavrama, 

sıralama, sınıflama, simgeleme, analiz yapma, sentez yapma, değerlendirme, 

mantık yürütme, seçim yapma, sebep-sonuç ilişkileri kurma, dikkatini 

toplama, kendini bir amaca yöneltme, seçim yapma gibi zihinsel yönden, soyut 

beceriler bakımından bir hareket içerisinde olduğu için bu durum bilişsel 

gelişimini etkilemektedir (Türkoğlu, 2016). Ayrıca oyunla birlikte çocuklarda 

bakış açısı, hayal gücü gibi özellikler çok daha ileri seviyededir. Oyunlar 

sayesinde hayal gücünü nasıl hayata geçireceğini, arzu ve isteklerini 

belirlemeyi ve kontrol etmeyi öğrenir. Oyun sayesinde dikkat eksikliğinin 

giderilmesi, bir odak noktası oluşturabilmeyi, hem kendisiyle hem de dış 

dünyayla muhakeme etmeyi öğrenirler (Dönmez, 2019). 

 

1.3. Çocuğun Gelişiminde Oyunun Rolüne İlişkin Bazı Çalışmalar 

 

Görker (2001) 

Amaç: Normal gelişim için uygun olmayan sosyal ilişkiler yaşama, diğer 

çocuklarla anlaşma güçlüğü ya da agresif davranış sergileme, içe dönük ve 

çekingenlik, uyumsuzluk gibi çeşitli psikolojik yakınmalarla gelen altı-sekiz 

yaşlarındaki altı çocuğu oyun tedavi grupları teknikleri geliştirerek tedavi 

etmek. 

Sonuç: Bu program sonucunda çocukların bir kısmında düzelme meydana 

gelmiştir. Buna göre, çocukların grup ortamındaki korkularında azalma 

meydana geldiği, grupta değişik aktiviteler ile ilgilendiği, sosyalleştiği, 

kendine güveninin arttığı, başkalarını anlamaya ve çevreye uyum sağlamaya 

başladığı görülmüştür.  

Walsh ve arkadaşları (2006) 

Amaç: 4-5 yaşlarındaki çocukların sosyal becerilerini değerlendirmek. 

Sonuç: Araştırmada, oyun temelli zenginleştirilmiş program uygulanan 

çocukların sosyal ve düşünce becerileri yönünden daha avantajlı olduğu 

belirtilmiştir.  

Licciardello ve arkadaşları (2008) 

Amaç: Sosyal yönden uyumsuzluk gösteren 6-8 yaşlarındaki çocukların 

oyun içindeki sosyal yeterliklerini incelemek. 

Sonuç: Çocuklarla yapılan grup oyunları; akran etkileşiminin artmasına, 

sosyal becerilerin gelişmesine ve özgüvenin artmasına fayda sağlamıştır. 

Sezici (2013) 

Amaç: Oyun terapisinin okul öncesi çocuklarda sosyal, duygusal, davranış 

becerileri üzerindeki etkinliğini belirlemek. 

Sonuç: Oyun terapisinin okul öncesi çocuklarda sosyal, duygusal ve 

davranış becerilerini arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Gözalan ve Koçak (2014) 

Amaç: “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının” 5 ve 6 yaş çocukların 

dil becerilerine olan etkisini araştırmak. 
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Sonuç: Programın 5 ve 6 yaş çocuklarının dil beceri düzeylerini arttırmada 

etkili olduğu gözlenmektedir. 

 

2. Sonuç 

Çocuklarda oyun etkinliklerine katılımın fiziksel, zihinsel, sosyal, 

duygusal ve dil gelişimi ile ilgili birçok alanı desteklediği görülmektedir. Oyun 

çocukların akranlarıyla birlikte vakit geçirmelerine olanak tanır, iletişim 

becerilerinin gelişmesini sağlar ve sosyalleşmelerine fırsat yaratır. Aynı 

zamanda çocukların özgüvenlerini geliştirir. Ayrıca oyun, bazı sistemlerin 

düzenli bir şekilde çalışmasına ve kasların güçlenmesine de katkı sağlar. Bu 

belirtilen pozitif katkılarına birçok şey daha eklemek mümkündür.  
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