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Değerli okurlar,
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da fazlasıyla ihtiyacı hissedilen
bilimsel araştırmaların yayını konusundaki açığın kapatılmasına yönelik olarak; 2010
yılı sonunda çalışmalarına başladığımız dergimizin ilk sayısını tamamlamış
bulunmaktayız. Mutlaka bazı eksiklikler ve hatalar olmuştur. Fakat belirlediğimiz
hedeflere ulaşmak amacıyla bu oluşan sorunlar ve eksikliklerin giderilmesi konusun-
da yine sizlerinde destekleriyle en iyiyi ortaya çıkacağımıza olan inancımız sonsuzdur.
İlk sayımıza oldukça fazla katılım sağlanmıştır. Fakat gönderilen çalışmalar içerisin-
den ancak 29 tanesinin incelenmesi ve değerlendirmesini yapabilmiş durumdayız.
Fakat ilerleyen süreç içerisinde bu sayının daha da artacağına inanmaktayız. Birçok
sorumluluk ve iş içerisinde değerli vakitlerini ayıran bizleri çıktığımız yolda yalnız
bırakmayan inci tanesi kadar kıymetli olan bilim insanı dostlarımıza olan minnet ve
şükran dolu duygularımızı ifade etmeden geçemeyeceğim. Kısa bir süre olsa da,
bizleri değerli bilgileri ve destekleriyle hiç yalnız bırakmayan dostlarımıza “Bilim
İnsanlarına” minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli bilgi ve emeklerini
bizlerden esirgemeyen hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Yine çok
değerli arkadaşım Gülten HERGÜNER hocama olan gönül borcumu da ayrıca
belirtmek isterim. O güzel yüreği ve naif yaklaşımlarıyla başta bizleri şevk ve heyecan
duygusuyla yönlendirmiş olması bu noktaya gelmemizdeki en büyük payıdır. İlk
sayımızda göstermiş olduğu büyük gayret ve çabalarından dolayı kendisine sonsuz
teşekkürlerimi bir borç bilirim. Derginin her türlü oluşumu, işleyişi, süreç ve inşası
konusunda her türlü emek ve gayretlerini esirgemeyen, bu eserin bu hale gelmesinde
en büyük paya sahip olan değerli bilim insanı arkadaşım H.Murat KORKMAZ’a olan
minnet ve şükranlarımı da belirtmeden geçemeyeceğim. Aramıza daha sonradan
katılım gerçekleştiren diğer hakem, bilim ve danışma kurulunda yer alan değerli bilin
insanı arkadaşlarımızın katılımı ile kendimize olan güvenimizin artmasına da katkı
sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlere olan inancı ve güvenleri ile birçok
zorluk içerisinde hazırladıkları çalışmalarını bizlerle paylaştıkları için yazarlarımıza
da minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Yayın kurulumuz içerisinde yer alan
arkadaşlarımıza, alan editör ve diğer konularda desteklerini esirgemeyen
arkadaşlarımıza olan minnet ve şükranlarımızı da belirtmek isterim. Çıktığımız bu
yolun ilk basamağını tamamlamış bulunmaktayız. İyi ve kötü bir şekilde
yapılabileceklerin en iyisini kendi imkan ve gayretlerimizle tamamlamış
bulunmaktayız. Yola çıkarken belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak amacıyla
çalışmalarımız yine en hızlı şekilde devam edecektir. Aramıza katılarak bizleri
onurlandıracak olan yeni arkadaşlarımızın da desteklerini beklediğimizi belirterek ilk
sayımızın bilim dünyası adına hayırlı olmasını temenni ederim. 

Editör: Av.Yrd.Doç.Dr.Güran YAHYAOĞLU 
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Özet: Günlük yaþam süreci içinde yaþadýðýmýz çok yönlü sorunlar bulunmaktadýr. Bu sorunlar iþ
hayatýmýzý da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklarýn oluþturduðu bütün ise bir stres
yumaðýný oluþturmaktadýr. Oluþan stres, kiþinin ve örgütlerin verim ve performansýný çok yönlü
olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Motivasyonu bozulmuþ bireyden verimlilik ve performans
beklenemez. Bu nedenle stres ve motivasyon karþýlýklý iliþki içindedir. Stresi farklý türler altýnda
incelemek mümkündür. Sosyal bilimler ve özellikle psikoloji alanýnda yapýlan bu çalýþmalar stresin
kaynaðýný ve nedenleri belirlemektedir. Oluþan stres güdülemeyi, iþi tam ve eksiksiz bitirmeyi de
engelleyen en önemli sorundur. Strese neden olan olgular ve faktörlerin belirlenmesi çalýþan birey
ve örgütün verimliliði ve performansýný önemli oranda deðiþtirecek ve fayda saðlayacaktýr. Bu çalýþ-
mamýzda stresin oluþturduðu sorunlar bu sorunlara neden olan faktörler ele alýnarak, stresin örgüt
bütünü ve örgüt içindeki bireyler üzerinde oluþturduðu problemler kýsa yönlü olarak deðer-
lendirilmiþtir. 

Anahtar Kelimeler: Stres, Örgüt, Motivasyon, Ölçüm, Verim, Performans, Ýliþki 

INTRAORGANIZATIONAL STRESS

Abstract: There are multiple problems experienced in the process of daily life. These problems also
affect our business life. This situation created by these problems constitutes a stress ball. This stress
created negatively affect efficiency and performance of persons and organizations in a multiple way.
An efficiency and performance can't be expected from a de-motivated individual. Therefore stress
and motivation are in a mutual relation. It is possible to examine the stress under different types.
These studies which were carried out in the area of social sciences and especially psychology deter-
mine the source and reason of stress. This stress is the major problem which prevents motivation
and the whole and complete work. Determining the concepts and factors which cause stress will sig-
nificantly change the efficiency and performance of persons and organization and will be useful. In
this study, the problems of stress on the whole organization and individuals in the organization were
shortly evaluated by discussing the problems created by stress and factors which caused these problems. 

Key Words: Stress, Organization, Motivation, Measurement, Efficiency, Performance, Relation
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GÝRÝÞ

Karmaþýk bir yapýya sahip olan birey, ken-
dini ifade edebileceði ve yeterliliklerine
dayalý sonuçlar üretebileceði bir ortam bul-
maya çalýþýr. "Bireyin özel yaþamý da
doðrudan Bireyin özel yaþamýný da doðru-
dan ilgilendiriyor olmasý nedeniyle, çalýþma
yaþamýnýn gerçekleþtiði örgütlerin oluþtu-
rulmasý, yönetimi ve iþ görenler üzerinde
yarattýðý olumlu-olumsuz etkilere iliþkin
araþtýrmalar her geçen gün daha da önem
kazanmaktadýr." (Ural 2009).  

Bulunduðu ortam ve koþullara baðlý olarak
çalýþma hayatý içinde yer alan bireylerin
karþý karþýya kaldýðý çok yönlü sorunlar
bulunmaktadýr. Bu sorunlar ruh ve beden
saðlýðýný tehdit eden güçlüklerle kiþiyi karþý
karþýla býrakmaktadýr. 

Hýzla deðiþen ve geliþen hayat þartlarý altýn-
da birey, sosyal bir düzen içinde yaþamýný
sürdürmeye çalýþmaktadýr. Fizikler ve ruhsal
sýnýrlarýný zorlamakta ve bulunduðu ortama
uyum saðlamaya çalýþmaktadýr. Teknolojinin
de getirdiði hýz ve yenilik bireyin tercihleri-
ni de çok yönlü olarak etkilemektedir.
"Günümüzde deðiþim o kadar çok ve hýzlý
yaþanmaktadýr ki insanlar, hangi sosyal
ortamda olurlarsa olsunlar ve hangi iþi
yaparlarsa yapsýnlar yaþamlarýnýn büyük bir
bölümünü kendi sýnýrlarýný zorlayarak
sürdürmek zorundadýrlar." (Örnek 2006: 133). 

"Bu zorluklar arasýnda önemli bir yer tutan
stres, sokaktaki vatandaþtan üniversitedeki
bilim adamýna kadar, herkesin kullandýðý bir
kavram ve birçoklarýnýn da yaþadýðý psikolo-
jik bir gerilim durumudur. Yaþadýðýmýz
çaðda deðiþim hýzýnýn önemli ölçüde art-

masý nedeniyle, insanlarýn sürekli bir þeyler
kaçýrýyormuþ korku ve kuþkusuyla, hýzlý
hareket etme zorunluluðu duymalarý, stresi
gündelik yaþamýn bir parçasý haline getir-
miþtir." (Genç 2004: 262) 

Günümüzün artýk normal sayýlan yaþam
süreci içinde yer alan stres, hayatýmýz çok
yönlü olarak etkisi altýna almýþtýr. Yaþam
süreci içinde hiç kimse sorunsuz bir hayat
sürdüremez. Bu oluþan sorunlar bireyi kar-
maþa ve sýkýntýlara sürükleyebilir. "Stres,
günlük sorunlardan, trafik ve parasal sýkýn-
týlara, aileden birinin ölümü ve önemli iliþk-
ilerde bozulma, boþanma, iþ kaybý,
emeklilik gibi önemli yaþam olaylarýna
kadar her þeyden kaynaklanabilmektedir."
(Köknel 2005: 69). 

Ruhbilimcilere göre kiþiliði, bireyin
kendine özgü (Charasteristic) ve ayýrýcý
(Distinctive) davranýþlarýnýn bütünü olarak
tanýmlanmaktadýr. Kiþiliði etkileyen en
önemli unsurlar arasýnda ise, kiþinin
davranýþlarý bulunmaktadýr. Davranýþlarda
oluþan sorunlar kiþinin tutum ve yaþam biçi-
mini þekillendiren en önemli faktördür. Bu
faktörü olumsuz olarak etkileyen nedenler
arasýnda ise; stres bulunmaktadýr. Stresin
oluþturduðu birçok sorun ve problem bulun-
maktadýr. Bu kiþinin yaþam süreci içinde
sosyal standartlarýný olumsuzlaþtýrmakta ve
yaþam kalitesini önemli ölçüde düþürmekte-
dir. Stresli bir yaþam depresyon riskini yük-
selttiði gibi günlük hayatýn bir parçasý haline
gelmesi de söz konusu olmaktadýr. Bu
sorunlardan sýyrýlabilmek ve çözüm üret-
mek için strese neden olan sebepleri bulmak
ve strese karþý nasýl korunmak gerektiðini
belirlemek gerekir. Stres; kiþinin huy,
mizaç, karakter ve kiþiliði üzerinde çok
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yönlü deðiþiklik yarattýðý gibi kiþinin gün-
lük yaþamý içindeki süreçleri de olumlu ya
da olumsuz olarak þekillendirebilmektedir. 

Strese yönelik çok farklý çeþitli tanýmlar
yapýlmýþtýr. Fakat kýsaca tanýmý, "Kiþiye
güç gelen, baský ve engelleme yaratan, çýk-
maza sokan, çaresizliðe sürükleyen, acý
veren, bunaltý ve üzüntü verici yaþam olay-
larýdýr." (Baltaþ 2005: 9). 

Bireyler üzerinde oldukça fazla olumsuzluk
yaratan stres, iþ verimini ve baþka bireyler-
le olan iliþkileri de olumsuz yönde etkileyen
nedenler arasýndadýr. Bireyin bulunduðu
ortam ve çevrede meydana gelen ortaya
çýkan bu olumsuzluklar bireyin stres içinde
olmasý ve performansýna yansýyan sorun-
larýn oluþmasýna neden olmaktadýr. Örgüt
içindeki iletiþim ve iliþkinin düzenli iþleme-
si ve verimli çalýþma koþullarýnýn oluþturu-
labilmesi için kiþinin dingin, rahat ve fiziki
yönden yeterli bir halde olmasý gerekir.
Çalýþandan daha fazla verim, kalite, perfor-
mans saðlanabilmesi için ise, bu olumsuz
unsurlarýn ortadan kaldýrýlmasý gerekir.
Örgüt ve örgüt içi iletiþim saðlýklý iþlemek
zorundadýr. Saðlýksýz bir iletiþim ve iliþki
çalýþanlar arasýndaki diyalogun etkisiz hale
gelmesine neden olur. Bu durum saðlýklý
iliþkilerin kurulmasý, hizmet kalitesinin
düþmesi, daha etkili ve verimli çalýþma
koþullarýnýn yaratýlmasý, karmaþýk örgüt
yapýlarýnda stresin nedenlerinin tanýnmasý-
na, anlaþýlmasýna ve yönetilmesine baðlý bir
durumdur. "Bu nedenle stres hem yöneticil-
er hem de çalýþanlar için önemli bir sorun
oluþturmaktadýr. Saðlýk, verimlilik, perfor-
mans, iletiþim ve iliþkileri önemli ölçüde
etkilemekte ve sorunlarýn oluþmasýna neden
olmaktadýr." (Þahin ve Ark., 2006: 220). 

STRESÝN TANIMI 

Modern toplumlarda, stres bir hastalýk
olarak ifade edilmektedir. Stres günlük
hayatýn bir parçasý ve vazgeçilmezidir. Son
yýllarda stresle ilgili olarak çok fazla çalýþ-
ma ve araþtýrma gerçekleþtirilmiþtir.
Stresin nedenleri, sonuçlarý ve stresle baþ
edebilmenin çalýþmalarý gerçekleþtirilmek-
tedir. Stres uzun yýllardýr ve insanlýðýn doð-
duðu ve baþladýðý süreç içinde kendini
geliþtirmiþ ve farklý nedenlerle karþýmýza
çýkmýþtýr. Halen; strese dayalý ve stres
nedeni ile ortaya çýkan çok yönlü saðlýk
sorunlarý bulunmaktadýr (Sabuncuoðlu ve
Ark., 2005: 298). 

"Stres, açlýk, susuzluk gibi hayatýmýzýn
vazgeçilmez bir parçasýdýr. Yoðun bir trafik-
te, aþýrý bir gürültüde, çocuklarýmýz ve ailem-
izle olan iliþkilerimizde, ödenmesi gereken
borçlar olduðunda hep stresle karþýlaþýrýz. Bu
noktadan hareketle stresi günlük yaþan-
týmýzýn vazgeçilmez bir parçasý olarak göre-
biliriz. "(Kýrel 2004: 187).

Günlük yaþamýn esenliði huzuru için bir
tehlike olan stres, aslýnda yaþam içinde
kiþinin uyarýlmasýný saðlayan, belirli yeter-
sizlikleri ve ihtiyaçlarý kiþiye ruhsal açýdan
bildiren bir uyarý olarak da görülmektedir.
Kiþiden kiþiye deðiþiklik gösteren stres,
fizyolojik ve psikolojik tepkiye sahiptir.
"Basit bir anlatýmla stres, iþyerinde veya
çevrede yer alan ve saðlýða zararlý olarak
görülen olaylar ve durumlar yüzünden
ortaya çýkan belirtileri kapsar. Baþka bir
ifadeyle stresi; çevrenin potansiyel tehdit
edici durumuna fiziksel ve duygusal tepki
þeklinde tanýmlayabiliriz." (Þimþek 2005:
251). Bir memnuniyetsizlik ifadesi olan
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stres, iki farklý neden baþlýðý altýnda incelen-
mektedir. Bunlar; çevresel nedenlere baðlý
olan sosyal stres faktörleri, fiziki ve kiþinin
kendine baðlý olarak geliþen, "Endiþe,
korku, öfke, hayal kýrýklýðý" duygusal
nedenlere baðlý olan ruhsal stres þeklinde
ifade edilebilir. "Stres, bir eyleme, duruma
ya da bir kiþinin üzerindeki fiziksel veya
psikolojik zorlanmaya karþý bir tepkinin
sonucudur." (Sabuncuoðlu 2005: 299). 

KURUMSAL ve ÖRGÜTSEL STRES 

Yoðun çalýþma hayatý ve artan taleplere
baðlý olarak bireyler yoðun stres altýnda
bulunmaktadýr. Stresin oluþmasýnda çalýþ-
ma hayatýnýn oluþturduðu sorunlarýn oraný
oldukça yüksektir. Kiþi hayatýný sürdüre-
bilmek için çalýþmak ve kazanmak zorun-
dadýr. Birey ve bireylerin yaþam süreci
içinde en fazla zaman geçirdikleri yer olan
çalýþma ortamý, bireyin tutum ve
davranýþlarýný olumlu ya da olumsuz yönde
etkilemektedir. Ýþ hayatý içinde karþýlaþtýk-
larý bu sorunlar kiþinin tutum ve
davranýþlarýný olumlu ya da olumsuz etkil-
erken, birçok gerginliðin oluþmasýna da
neden olmaktadýr. Bu nedenler ile stres
yaratýcý veya arttýrýcý etkiler ortaya çýkar-
maktadýr (Þimþek 2005: 252). 

Ýþ hayatý içinde bulunan birey, iþ ve hizmet
üretimi gerçekleþtirirken, örgüt içindeki
diðer bireylerle olan iletiþimini de saðlýklý
yürütmek zorundadýr. Ýkili ve çok yönlü
iliþkilerde birey bu iliþkiyi ve iletiþimi kur-
mak ve devam ettirmek ister. Bir grubu
veya bir bütünün parçasý olmaya kendini
konumlandýrabilir. Bir bütünün veya
örgütün parçasý olmak bireyin daha güçlü
olmasýna ve kendini daha güvende his-

setmesine neden olur. Bu süreç içinde iþ
görenin yoðun bir uyum çabasý içine girme-
sine ve örgütün diðer üyelerinin birbiri ile
ahenk uyum içinde çalýþmalarýný saðlamaya
yönelik çalýþmalar gerçekleþtirmesi de söz
konusudur. Bu durum iþ hayatý içinde iþ
stresi veya mesleki stres olarak da
adlandýrýlýr. Oluþan iþ yükü, zorluklar, kar-
maþýklýk ve deðiþiklikler örgüt ve örgüt
üyelerinin çalýþma hayatýný stres altýna sok-
abilir. Bir diðer önemli nokta ise; örgüt
yapýsý ile iþin yapýsý, birbirine uygun
olmalýdýr. Örgüte uygun olmayan bir iþ
çalýþma ortamýndaki stresin yükselmesine,
çalýþanlar üzerinde olumsuz etiklerin oluþ-
masýna neden olur. "Çalýþma ortamýnda
stres yükü fazla olan birinin bulunmasý,
hem kendisi hem de diðer çalýþanlarýn
güvenliðini olumsuz yönde etkiler. Çalýþma
hayatýndaki iþgücü devrinin ve devamsý-
zlýðýnýn fazlalýðýnda da stresin etkisi
vardýr." (Þahin a.g.e.). 

ÖRGÜTSEL ve ÖRGÜT ÝÇÝ STRES
FAKTÖRLERÝ 

Stresin oluþmasýna ve stresin yaþanmasýna
neden olan çok faktör bulunmaktadýr.
Bunlarý farklý konu baþlýklarý altýnda toplaya
bildiðimiz gibi, farklý açýlardan deðer-
lendirmemiz de mümkündür. Günümüz iþ
dünyasý ve çalýþma hayatýnýn en önemli
sorunlarý arasýnda yer alan iþ stresine dayalý
verim ve performans kaybýnýn önlenmesi
için çok yönlü çalýþmalar gerçekleþtirilmek-
tedir. Özellikle insan kaynaklarý ve psikoloji
alanýnda yapýlan bu çalýþmalarý örgütsel stres
ve örgüt içi stres faktörleri altýnda topla-
mamýz mümkündür. Bunlarý aþaðýdaki tablo-
lar içinde görebiliriz (Güçlü 2001: 103). 
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Örgüt ve Örgüt Ýçi Stresle Mücadele 
"Stres önleme yönetimi, bireysel ve örgüt-
sel stresi önleyerek örgüt saðlýðýný koruya-
bilecek belirli metotlarý olan bir örgüt
felsefesidir. Stresi önleyebilmek ya da
baþa çýkabilmek için öncelikle bireysel ve
örgütsel seviyede sistematik bir inceleme
yapmak gerekmektedir. Stres yönetim
modeline göre örgütsel olarak alýnabilecek
bazý tedbirleri þu þekilde sýralayabiliriz."
(Narlý 2010: 6). 

Tablo 1:  Örgütsel Politikalar Tablo 3:  Örgütsel Süreçler

Tablo 2:  Fiziksel Koþullar Tablo 4:  Örgütsel Süreçler

Kýrel 2004. s.187
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g Motivasyonu Arttýrýcý Bir Örgüt-
sel Ýklim Oluþturmak: Birçok örgütte,
bürokratik ve resmi bir yapý ile birlikte
katý ve kiþisel olmayan bir hava vardýr.
Bu durum önemli bir stres kaynaðýdýr.
Daha az merkeziyetçi, kararlara katýlýmý
saðlayan, yukarýya doðru iletiþime izin
veren bir yapý kurulmasý, örgütsel
stresle baþa çýkmada etkili bir yöntem
olabilir. Yönetim, iþ görenler için
destekleyici bir organizasyonel yapý
geliþtirmelidir. Örgütün iþleyiþi plan-
lanýrken yapýyý merkeziyetten uzak,
katýlýmý destekleyici, ortak karar ver-
meyi özendirici biçimde oluþturmak
örgütsel stresi azaltacaktýr (Güçlü 2001:
103). 
g Katýlýmlý Yönetim: Katýlýmlý yöne-
tim, bir iþletmede çalýþan iþ görenlerin
doðrudan doðruya ya da temsilciler
aracýlýðý ile özellikle kendilerini
ilgilendiren konularda kararlara söz ya da
oy hakký ile katýlmalarýdýr. Katýlýmlý
yönetimin temel amacý, iþ görenlere
sorumluluk ve otorite vererek onlarýn iþin
bir parçasý olduklarýný hissettirmektir.
Katýlýmlý yönetimin stresi önleyici bir
etkisinin olmasý yanýnda iþ performansýný
da arttýrdýðý bir gerçektir (Örnek a.g.e.
220).      
g Zaman Yönetimi: Yaþadýðýmýz
çaðýn en önemli özelliklerinin baþýnda
hiç kuþkusuz zaman darlýðý gelmekte-
dir. Bu durum ev hanýmýndan genel
müdüre kadar toplumdaki her birey
açýsýndan söz konusudur. Þüphesiz ki
zamanýn kontrol edilememesi durumu
bireylerde ciddi endiþe, kaygý ve strese
neden olmaktadýr (Örnek ve Ark., a.g.e.
216). Zaman baskýsýndan kaynaklanan
stresi önlemek için çeþitli zaman yöne-

tim teknikleri geliþtirilmiþtir. Zaman
yönetimi tekniklerinin öncülerinden
olan Lakein ne yapýlacaðýna, hangi
öncelik sýrasý içinde yapýlacaðýna iliþkin
sistematik bir yöntem geliþtirmiþtir. Bu
yöntemde temel öðe yapýlacak iþlerin
yazýlmasýdýr. Liste bir taraftan yapýla-
cak iþlerle uzarken diðer taraftan
yapýlmýþ ve bitmiþ iþlerle kýsalmaktadýr.
Lakein, listede her bir maddenin önem-
li, orta derecede önemli ve önemsiz
anlamýna gelecek bir simge ile
iþaretlenmesini, önceliðin ve zamanýn
büyük kýsmýnýn önemli olarak iþaretlen-
miþ maddelere verilmesini önermekte-
dir. Bu tür bir zaman yönetimi genellik-
le stresi azaltmada üst düzey çalýþanlara
önerilmekle birlikte, her düzeyde
çalýþan birey için de geçerli olabilir.
Böylece çalýþanlar zamanlarýný iyi
deðerlendirdikleri sürece kendi özel
zevklerine de vakit ayýrabilme þansýna
sahip olabileceklerdir (Kýrel a.g.e. 196).
g Sosyal Destek: Stresi önlemenin en
etkin yollarýndan biri, yaþamýn bütün
alanlarýnda sosyal desteðe sahip olmak-
týr. Ýþyerinde veya bulunulan herhangi
bir çevrede, özveri temelinde kurulan
arkadaþlýklar, geliþtirilen insani iliþkiler
ve bu amaçla yöneticilerce sunulacak
hizmetler bireye önemli ölçüde sosyal
destek saðlayacaktýr. Sosyal destek,
bireyin ihtiyaçlar hiyerarþisinde var
olan ait olma, sevgi, takdir ve kendini
gerçekleþtirme gibi temel ihtiyaçlarýnýn
baþka bireylerle (arkadaþlarý, ailesi, üst-
leri veya profesyonel danýþmanlar vb.)
kurduðu etkileþim sonucunda tatmin
edilmesi anlamýna gelmektedir. Yüksek
düzeyde sosyal desteðe sahip olan
çalýþanlarýn, stres kaynaklarýndan biri
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olan güvensizlik hissine sahip olma-
malarý nedeniyle, ayný ortamda
olmalarýna raðmen sosyal desteðe sahip
olmayan bireylere oranla daha az stres
yaþadýklarý araþtýrmalarla ortaya konul-
muþtur (Ekinci ve Ark., 2003: 110). 
g Ýþin Zenginleþtirilmesi: Ýþ zengin-
leþtirme hem iþin içerdiði etmenlerin
hem de iþin özüne iliþkin niteliklerin
geliþtirilmesini içerir. Zenginleþtirilmiþ
görevler daha rutin ve yapýlandýrýlmýþ
iþlere göre stres kaynaklarýnýn azaltýl-
masýný saðlayacaktýr. Örneðin, geliþme
gereksinimi düþük olan bireylerde
zenginleþtirilmiþ bir iþte baþarý veya
baþarýsýzlýk düþüncesi daha fazla stres
yaratmaktadýr. Her þeye raðmen, dikka-
tle yapýlmýþ görevsel düzenlemeler, iþ
stresiyle baþa çýkmada etkili bir yoldur
(Örnek a.g.e. 221). 
g Rollerin Berraklaþtýrýlmasý ve
Çatýþmayý Önleme: Örgütlerde ortaya
çýkan rol çatýþmalarý ve belirsizliði
baþlýca stres faktörlerindendir. Örgütsel
stresi yok edebilmek için çatýþmalarý
olabildiðince önlemek ve örgütsel rol-
leri belirginleþtirmek gerekmektedir. Ýyi
bir organizasyon, yeterli iþbaþý eðitimi
ve iþ görenlerin ne yapacaklarýný
gösteren görev tarifleri, rol belirsizliði
ve kiþiler arasý çatýþmayý önemli ölçüde
azaltacaktýr. Ancak çatýþmayý önleyici
düzenlemeler yapýlýrken iþin yapýsý ve iþ
gören ile yöneticilerin beklentilerine
uygun olmasýna dikkat edilmelidir
(Örnek a.g.e. 221). 
g Mesleki Geliþim Yollarýnýn
Planlanmasý ve Danýþmanlýk:
Örgütlerde genellikle, iþ görenlerin
mesleki geliþim planlamasý ile ilgili
geçiþlerin ve yükselmenin geleneksel yol-

larla yapýldýðý görülmektedir. Bireylerin
yükselme ve ilerlemeleri, genellikle bir
yönetici tarafýndan yapýlmaktadýr. Büyük
örgütlerde, bireylerin sonraki pozisyon-
larýnýn ne olacaðý ve ne yapacaklarýný
bilmemek, büyük bir stres kaynaðýdýr.
Oysa mesleki planlama tekniklerinin kul-
lanýlmasý, örgütlerde stresle mücadele
etmede önemli bir rol oynamaktadýr. Ýþ
görenlere kendilerini deðerlendirme ve
kendini anlama becerisini geliþtirmeye
yönelik yardýmlarýn saðlanmasý gerekir
(Güçlü 2001: 104). 
g Stres Yönetim Eðitimi: Son yýllarda
stresin üzerinde önemle durulan bir konu
olmasý araþtýrmacýlarý stresin olumsuz
etkilerini azaltma yollarýný aramaya
itmektedir. Bu çalýþmalarda ortaya çýkan
sonuçlar stresle baþa çýkmanýn iki yolu-
nun olduðunu göstermektedir. Ýlki
örgütte çevresel stres faktörlerini ortadan
kaldýrmak veya azaltmaktýr. Ýkincisi ise iþ
görenlere stresle baþa çýkma yollarýný
öðretmektir. Bu nedenle stresi önleme
yöntemlerinden biri de stresli iþ gören-
lere yardýmcý olmak ve onlarý bu konuda
çeþitli seminer ve eðitim programlarýyla
bilgili kýlarak stresle mücadelelerini
güçlendirmektir (Örnek a.g.e. 225). 
g Ücret Yönetimi: Ýþ görenleri etk-
ileyen stres faktörlerinden birisi de ücret
konusudur. Bu nedenle örgütler bu konu-
da da tedbir almak zorundadýrlar. Öyle ki
iþ görenler çalýþtýklarý iþletmeyi ücret ve
yaþam koþullarýný iyileþtirebilecekleri bir
yer olarak görmelidir. Ýþ görenlerin ücret
konumlarýndan dolayý stres yaþama-
malarý için eksiksiz bir ücretlendirme
politikasý, her iþ görenin verimliliði ve
gereksinmelerini hesaba katarak hazýr-
lanabilir (Akat ve Ark., 1997: 353). 
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ÖRGÜT ÝÇÝ ve ÖRGÜTSEL STRESÝN
AZALTILMASINDA YÖNETÝCÝLERE
YÖNELÝK GÖREVLER
Örgüt kaynaklý stresle baþa çýkmada ve
örgütsel kararlýlýðý sürdürmede yöneticilerin
önemli etkileri olduðu kuþkusuzdur.
Profesyonel yöneticiler, verimliliði yalnýzca
kýsa dönemde istemez saðlýklý, iþ doyumu
yüksek iþ görenlerin örgütün uzun dönemli
yararlarý için hayati bir öneme sahip
olduðunu bilirler. Baþarýlý yöneticiler, opti-
mal "Uygun" iþ stresinin verim için gerekli
olduðuna inanýrlar. Örgütlerde yöneticilere,
iþ görenlerin stresle baþa çýkmalarýný saðlay-
acak ve aþýrý stres altýnda kalmalarýný
önleyecek bazý görevler düþmektedir:

v Örgütte, çalýþanlar için huzurlu bir
çalýþma ortamý saðlanarak iþ doyumu
yükseltilmelidir.
v Rol çatýþmalarý ve rol belirsizliðini
en aza indirebilmek için olabildiðince
açýk ve uyumlu rol beklentileri saðlan-
malýdýr.
v Ne aþýrý iþ yükünün ne de iþ yükü
azlýðýnýn olmamasýna dikkat edilmeli
ve iþe uygun bir þekilde deðiþiklik
yapýlarak çalýþma süreci yönetilmelidir. 
v Örgütte deðiþme ve süreklilik
arasýnda iyi bir denge kurulmalý, örgüt
dýþýnda deðiþen koþullardan geri
kalmamak için kendini yenileme fýrsat-
larý oluþturulmalý, ancak bu deðiþimler
çalýþanlar arasýnda stres yaratacak þek-
ilde yaygýn ve hýzlý olmamalýdýr. 
v Çalýþanlar sürekli desteklenerek
teþvik edilmeli, grup çalýþmalarý destek-
lenmeli ve gruba baðlýlýk saðlanmalýdýr.
v Mümkün olduðu ölçüde, her iþ
görene kýsa dönemli verimlilik kadar
uzun dönemli saðlýk, doyum, kendini

ifade olanaðý saðlayarak iþyerindeki
yönetim ve ilerlemenin gerçekleþtir-
ilmesi için esneklik gösterilmeli.
v Bütün çalýþanlara, onlarýn karar-
larýnda etkili olacak fýrsatlar saðlanmalý.
v Gereksiz strese katkýda bulun-
abilecek iþ koþullarýna ve örgüt içinde-
ki stres düzeyine karþý dikkatli olmak.
v Stres içindeki iþ görenler için stres
yönetimi faaliyetlerini desteklenmeli.
v Bütün çalýþanlar için, stres kay-
naklarýnýn neler olduðunu öðrenme ve
mücadele etme fýrsatlarý saðlanmalýdýr. 

Gerek bireysel, gerekse örgütsel düzeyde
yapýlacak çeþitli düzenlemeler, örgütsel stres
kaynaklarýnýn azaltýlmasýna yardýmcý olacak-
týr. Böylece doyumlu ve verimli bir örgütsel
ortam yaratýlarak, hem örgütlerin üretim
sürecinin aksamadan iþlemesi, hem de iþ
görenlerin ruh ve beden saðlýklarýnýn korun-
masý saðlanabilecektir (Güçlü a.g.e. 105).

Ayrýca yöneticiler, örgütlerinde çalýþtýrdýk-
larý iþ görenlerin örgüt dýþý stres kay-
naklarýnýn, örgütsel strese de yol açacaðýný
düþünüp gerekli önlemleri almalýdýrlar.
Birey, sosyal bir varlýk olduðundan ister
istemez iþ dýþýndaki yani ister aile ile ilgili
olsun, isterse genel çevre þartlarýyla ilgili
olsun stres verici durumlarý iþ ortamlarýna
taþýyabilirler. Bu durumda yöneticiye düþen
görev, iþ görenini çok iyi tanýyýp hangi
koþullarýn strese neden olduðunu öðrenmek
ve stresle baþa çýkmada etkili yöntemleri
uygulamaktýr (Güçlü a.g.e. 105).

Stres, iþe devamsýzlýk, iþ kalitesinin düþük-
lüðü ve gecikme gibi örgütsel sorunlara
neden olduðu kadar, ölüm, hastalýk ve inti-
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har gibi sonuçlar da doðurabilir. Bu neden-
le, her yöneticinin, stresin nedenlerini ve
sonuçlarýný bilme, stresi önleme ve yönetme
konusunda bilgiye gereksinimi vardýr.
Stresin günden güne artan nedenleri, yarat-
týðý etkileri, fizyolojik, psikolojik, týbbi
rahatsýzlýklarý ve sonuçlarýn yüklediði
ekonomik maliyetler düþünülürse, bir
yöneticinin stresi göz ardý etmesi söz
konusu deðildir (Eren ve Ark., 2009). 

SONUÇ 

Örgütlerin baþarýlarý uyumlu ve ahenk
içinde çalýþma ve verimlilikle birebir iliþki
içindedir. Baþarýsýzlýklar örgüt devam-
lýlýðýný etkilediði gibi bireylerin baþarýsý-
zlýðýný da doðurmaktadýr. Günümüzde iþ
stresinin çok yönlü yaþadýðý çalýþma hayatý
içinde çalýþanlarýn baþarýlý bir örgüt içinde
bulunmalarý avantaj olarak nite-
lendirilebilir. Örgüt ve örgüt yöneticileri
çalýþanlarýn yaþadýðý iþ stresine neden olan
sorunlarý belirlemeli ve bu sorunlara iliþkin
çözüm önerileri hazýrlamalýdýrlar. Etkin ve
verimli çalýþmak ancak doðru politikalarýn
oluþturulmasý ve iþletilmesi ile saðlanabilir.
Yaþanan veya yaþanabilecek strese karþý
örgüt yöneticilerinin doðru ve devamlýlýðý
saðlanmýþ etkinlikler yaratmasý, bunlarý
periyodik olarak çalýþanlara tatbik etmesi
gerekir. Örgüt yöneticileri bu çalýþmalarý
etkin bir þekilde yürüttükleri sürece stresin
olumsuz etkilerinin çalýþanlar üzerinde bir
etki yaratmasýný önlemiþ olurlar. Çalýþan
bireyleri fiziki ve ruhsal yönde etkileyecek
olumsuzluklarý en hýzlý þekilde tespit etmeli
ve buna çözüm önerileri hazýrlamalýdýr.
Ayrýca örgüt içinde meydana gelen her türlü
iletiþim sorununun çözümlenmesi de örgüt
üyelerinin birbirleri ile olan diyalogunu

olumlu hale getirerek oluþabilecek sorun-
lara hýzlý ve kalýcý çözüm üretmeye yardým
edecektir. Günümüz çalýþma koþullarýnda
artýk bir yaþam zorunluluðu haline gelen
stresle mücadele bireysel olarak deðil bir
örgütsel çalýþmayý zorunlu kýlmaktadýr.
Örgüt içindeki bir bireyin yaþadýðý stres
birçok örgüt üyesini de olumsuz yönde etk-
ileyeceðinden, strese yönelik çalýþmalar
kiþisel olarak deðil bir bütün olarak deðer-
lendirilmeli ve iyileþtirilmelidir. Ayrýca
örgüt üyeleri, strese karþý bilinçli hale getir-
ilmeli ve görev daðýlýmý ile yetkilendirme
saðlanmalýdýr. Bu sayede örgütsel sorunlar
ve stresle mücadele daha etkin hale getir-
ilmiþ olur. 
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Abstract: Institutions and businesses are establishments which are constituted by an appropriate
combination of production tools such as raw material, machine, human and organization that were
gathered with the purpose of accomplishing a set of goals. Management is a group of activity or a
social event constituted by two or more people that come together with the purpose of achieving
certain goals. The result from which we can conclude from these two definitions is that institutions
are composed of a group of people along with the other production factors to accomplish certain
goals. Accordingly, these two definitions, business and management, have caused a new science
which complement each other to occur. It was examined firstly by Peters and Waterman in America
and by Pascale and Athos in Japan. Organizational culture which is also expressed as Corporate
Culture, Institutional Culture and Enterprise Culture is "a set of hypothesis resulted positively at a
level to prove validity learnt by a certain group during both orientation and internal integration and
thereby being learnt to new members as the true way for perceiving, thinking and feeling the pro-
grams". Management also has an obligation to create an organizational climate in which people are
motivated for ambitious and efficient working aside from the arrangement of organizational
processes. Organizational climate is a general term and hard to explain completely. This concept can
be explained by resembling to the definition we make for atmosphere and formation of a region's
climate as a result of the combination of environmental forces. The psychological atmosphere
which encloses organization is called organizational climate. In our study, it was concluded by mak-
ing an applied research on security personnel working under 256 different degrees and positions
within the body of Ýstanbul Security Directorate. 

Key Words: Climate, Organization, Culture, Psychology, Management, Business, Institution 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT ÝKLÝMÝ KAVRAMLARININ 
KARÞILAÞTIRILMASI  ÝSTANBUL EMNÝYET MENSUBU 

ÇALIÞANLARINA ÝLÝÞKÝN ÖRNEÐÝ

Özet: Kurumlar ve iþletmeler bir takým amaçlarý gerçekleþtirmek için bir araya gelen hammadde,
makine, insan ve organizasyon gibi üretim araçlarýnýn uygun bir bileþiminden oluþmuþ kuru-
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luþlardýr. Yönetim ise, belirli hedefleri gerçekleþtirmek için bir araya gelmiþ iki veya daha fazla kiþimin meydana
getirdiði bir grup faaliyeti ya da bir sosyal olaydýr. Bu iki tanýmdan çýkartacaðýmýz sonuç ise; kurumlar çoðu kez
belirli amaçlarý gerçekleþtirmek için diðer üretim etmenleriyle birlikte bir grup insandan oluþmaktadýr.Dolayýsýyla
bu iki kavram yani iþletme ve yönetim birbirlerini tamamlayan bir bilim dalýnýn doðmasýna yol açmýþtýr. Ýlk kez
Peters ve Waterman tarafýndan Amerika'da Pascale ve Athos tarafýndan ise Japonya'da incelenmiþtir. Firma
Kültürü, Kurumsal Kültür, Ýþletme Kültürü olarak da dile getirilen örgüt kültürü "Belli bir grup tarafýndan ken-
disinin gerek çevreye uyumu gerekse içi bütünleþmesi sýrasýnda öðrendiði geçerliliði kanýtlayacak düzeyde olum-
lu sonuç vermiþ olan ve bu nedenle yeni üyelere programlarý algýlamanýn, düþünmenin ve hissetmenin doðru yolu
olarak öðretilen, bir takým varsayýmlardýr" Yönetimin, örgütsel süreçlerin düzenlenmesine ek olarak, insanlarýn
istekli ve etkili çalýþmaya motive edildiði bir örgütsel iklim yaratma zorunluluðu bulunmaktadýr. Örgütsel iklim
genel bir kavramdýr ve tam olarak açýklanmasý çok güçtür. Bu kavram, atmosfer için yaptýðýmýz tanýmlama ve
coðrafi bir bölgenin ikliminin çevresel kuvvetlerin birleþimi sonucu oluþmasýna benzetilerek açýklanmaya çalýþýla-
bilir. Örgütü kuþatan psikolojik atmosfere örgütsel iklim denilmektedir. Çalýþmamýzda Ýstanbul Emniyet
Müdürlüðü Bünyesinde çalýþan 256 deðiþik rütbe ve konumda çalýþan güvenlik personeli üzerinde uygulamalý
araþtýrma yapýlarak sonuç çýkarýlmýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: Ýklim, Örgüt, Kültür, Psikoloji, Yönetim, Ýþletme, Kurum

INTRODUCTION 

Culture is a concept which is easy to be
used and hard to be defined. Hundreds of
definitions have been made about the con-
cept. This concept is a concept which has
been brought to agenda frequently in terms
of organizations in recent years and being
emphasized in TKY. Culture is a life style
in short (Þiþman 2001).

Culture includes both demographic fea-
tures and system of values dominating the
society. Demographic features are com-
posed of some elements such as average
age of population, income distribution,
labor force situation, urban and rural way
of settlement and immigrations. System of
values encompasses values and beliefs
dominating individuals of the society.
Besides, business ethic constitutes a part of
system of values (Can 1997). 

Culture is a set of beliefs and values which
has been actualized in an organization (in
school) and being implemented consciously,

unconsciously or semiconsciously. Culture
leaves its mark on behavioural arrange-
ments of school (Balcý 2001). 

Organizational culture is a concept which
is related to beliefs and values planted to
members of organization and according to
organizational climate or aura; it places in
the depth of human psychology. Culture
constitutes little conscious and very secret
psychology of organization. 

While climate policies, implementations
and incentives can be observed, values and
beliefs of culture can't be directly seen.
Culture of the organization is the ambient
created by organizational behaviour.
Transactor shows his/her compatibility and
incompatibility in this ambient. Because
culture of the organization is experienced
by transactor with values and codes of
organization, it affects their behaviours.
The characteristic of an organization can
be explained by values and codes of its cul-
ture. Cultural values and codes of the
organization are both means and scales of
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transactor's compatibility (Baþaran 1992).
Organizational culture can be also defined
as the structure being composed of feelings,
activities, expectations, suppositions,
beliefs, attitudes and values shared by
members of the organization. 

The Aim and Scope of Research 

Each organization has its own culture and it
is different from other organizations with
this cultural structure. Besides, the exis-
tence of intraorganizational climate always

takes place in each organization. This study
and the example of law enforcement agency
are about the importance of organizational
culture and organizational climate in exis-
tence of the organization, effects on
employee and relations of these effects with
each other. This research was made with the
purpose of analyzing and explaining the
existence of organizational culture and
organizational climate concerning between
each other and their sub-scales. The model
of the research is presented below. 

As depending on the model of the research,
the hypothesis of the research was deter-
mined as below.

H0: There is no relation between Organizational
Culture and Organizational Climate. 

H1: There is a relation between Organizational
Culture and Organizational Climate.

H0: There is no relation between Organizational
Culture and Organizational Climate by sex. 

H2:There is a relation between Organizational
Culture and Organizational Climate by sex. 

H0:There is no relation between Organizational
Culture and Organizational Climate by seniority.

H3: There is a relation between Organizational
Culture and Organizational Climate by seniority.

Type of the Research 

This study was prepared to test the exis-
tence of the relation between organizational
culture and organizational climate. Besides,
whether obtained results change or not
according to some variables such as sex,
sector and seniority was discussed as the
subject of analysis. 

Limits of the Research 

The research was carried out on 256
employees being members of Ýstanbul
Security directorate (in banks and other
institutions) by asking questions from the
survey. The research is composed of per-
sonnel of Ýstanbul security directorate and
police officers. 
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The research is comprised of security per-
sonnel and employees being members of pri-
vate security. Administrative personnel are
also involved in this study. Ranks and posi-
tions of administrative personnel change.
The study was prepared as related to individ-
uals who want to participate in the study with
their consent. Besides as related to our study,
the required permission was taken from
Erkan ÇABUK from Ýstanbul Security
Directorate for carrying out the research.

Sub-Limits of the Research

g Data of research were only col-
lected with the method of survey and
techniques such as interview and
observation were not used.
g The research was only applied to
security personnel.  
g Because the research is related to
organizational culture and organiza-
tional climate, it is thought that
employees who participated in the
research may have given unfair and
more positive answers about them-
selves and their corporation.
g In research, perceptions of trans-
actors related to different dimensions
of organizational culture and organiza-
tional climate and the fact that what
kind of a relation is were tested by
being based on the variables of age,
duty, working hours and education
from the demographic features of secu-
rity directorate personnel.

1.The Concept and Definition of
Organizational Culture 

The organization is the coordination of
activities of human societies with the pur-

pose of realizing a common and popular aim
(Terzi 2000). Organizations are social tools
enabling people to attain their goals. The
organization is comprised of people and
their actions. The behaviours of individuals
in the organization are directed by means of
communication. Communication plays a
vital role in determination of a common
goal. Communication is a tool which helps
members of the organization in explaining
what to do and why, imbues the individuals
with feeling of organizational responsibility
and connects members of the organization to
the organization and each other. 

When it is said organization in general, the
structure in which two or more people man-
age their behaviours according to formal rules
to realize a common goal is understood.
Cases which occur in an organization are
mutual behaviours. The structure of the
organization defines these mutual behaviours.
The nature of the organization and the specif-
ic processes of mutual behaviours will change
from one organization to another. Besides,
individuals present reciprocity in each organ-
ization for goals. It is possible that these rec-
iprocities can always be defined with a type
of structure. The structure is accepted as the
primary important feature for formal organi-
zations (Hicks 1979). Coordination of all
studies made in formal organizations and
arrangement of relations are on the carpet. 

What is culture, how can it be defined and
what is it composed of? The answer is that
there is not a definition which satisfies
everyone who is interested in culture today.
However we can give a generally accepted
definition of culture despite these definition
differences as "Culture is the sum of learnt
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and shared values, beliefs, behavioural fea-
tures and symbols" (Koçel 2003). As the
each society has its own culture, organiza-
tions of that society has their own cultures.
Organizations as social systems trying to
survive in the society constantly make
transaction with the environment in which
they take place. There is not a common def-
inition in explaining the concept of culture
and besides scientists and researchers using
this concept with the organization haven't
reached a complete agreement about what
the "organizational culture" concept is. 

It is understood that each organization is the
part of culture they own following the
thought that the organizational culture is a
system. In case the subject is discussed with
a broader perspective, it is seen that organi-
zational culture is the sectoral culture, in
other words the sub-system of the culture
pertaining to the business line in which the
organization operates. Under the circum-
stances, organizational culture is a part of
sectoral culture and sectoral culture is a part
of culture of society. Similarly, organiza-
tional culture is composed of various sub-
systems such as the culture of sections and
individual culture.

They tried to evaluate and define the organi-
zational culture in different ways with dif-
ferent aspects. According to Schein, organi-
zational culture is the basic thoughts and
ideas invented and developed by groups
working in the organization. According to
Peter and Waterman, it is the structure being
composed of stories, beliefs, mottos and
tales in the organization which reflects to
employees with symbolic meanings and
being constituted of dominant and shared

values. Hofstede states that there isn't a con-
sensus about the definitions of organization-
al culture but many writers have reached a
consensus about the qualifications of organi-
zational culture (Hofstede 1990). 

Organizational culture can be defined as the
body of values, thoughts and norms giving
shape to general view of the organization
and behaviours of employees in all ranks of
the organization. 

According to another definition which
approaches the organizational culture simi-
larly but more broadly, organizational cul-
ture is the body of changeable values,
thoughts and norms which gives shape to
behaviours of the all personnel and general
view of the organization, which can be
learnt and taught by symbols, and being
inherited from one generation to another.
Although there are lots of definitions made
about organizational culture, these defini-
tions generally focused on the abstract and
concrete aspects of the term. While a group
of writers defining the concept discuss
organizational culture as a notion being
composed of values, norms, thoughts, feel-
ings and beliefs; others put elements (cere-
monies, stories, clothes, language, tradi-
tions etc.) which can be directly observed in
the organization first in their definitions
(Ataman 2002). It is obligatory for the cre-
ation of organizational culture to have a
long history and permanent employees
(Schein 2002). 

2. The Concept and Definition of
Organizational Climate 

Organizational climate is a research subject
started to be popular among theorists of
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organization, management scientists,
behavioural scientists and pragmatists as a
concept closely related to the concept of
organizational culture as of the year's 1960s
(Alamur 2005). 

Since the organizational climate is a more
outstanding cultural action, it is capable of
direct observation and measurement and
therefore it has a longer research tradition
(Schein 2002). One of the reasons for
emphasizing the organizational climate may
be the powers of the concept in explaining
various facts. Organizational climate affects
motivation and behaviours of individuals
(Çýrpan 1999). 

Organizational climate is a concept which is
hard to define. It may be resembled to cli-
mates of geographical regions resulting in
combination of environmental powers or air
definitions. When this framework is applied
to organization, the common atmosphere
encircling the organization can be
expressed as moral level, good faith among
the members of the organization and the
power of feeling of belonging. The climate
is based on the perceptions of transactors
directed to the organization (Terzi 2000). 

In other words, it is the identity of the organ-
ization perceived by employees (Srinath
1993). The behaviours of the employees in
the organization are affected from the cli-
mate of the organization. Each organization
is different with their own rules, traditions
and methods (Çetinkanat 1988). 

Organizational climate is conceptualised as a
psychological approach which focuses on
the individual and gives some thought to
insights process and subject of understand-

ing the behaviour (Davidson 2003).
Organizational climate takes attention to
psychological aspect and puts the behav-
iours of individuals at forefront. Studies
focus on individual concepts instead of close
experiences of organizational members.
Attitudinal reactions or understanding of
these experiences are measured with items
in surveys. Therefore it focuses on measur-
ing the understandings of individuals about
the organization instead of beliefs, values or
norms of individuals shared by a group of
people (Çetin 2004). The concept of organi-
zational climate has the same meaning with
ambiance, environment, culture, air and
emotion. Such concepts reflect internal qual-
ity of the organization and especially lives of
individuals (Çetinkanat, a.g.e. 1988). 

There is nothing which is absolutely good or
bad about the organizational climate. In
other words the climate in businesses can't
be good or bad by itself. However when the
organizational climate is associated with
certain results, it may be good or bad. While
certain climates may play a facilitator role in
obtaining certain results and attaining goals,
it may play an obstructive role in obtaining
certain results (Çýrpan, a.g.e. 1999). 

The researches of organizational climate
has a nearly forty years of history. Within
this period, many researches were made
directed to defining the organizational cli-
mate. Organizational climate can be defined
as the "ambience" in corporation in short
(Çýrpan, a.g.e. 1999). 

3. Method of Research and Application 

3.1.1. Sample 
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256 security personnel and members work-
ing in Ýstanbul Security Directorate consti-
tute the sample of this study. The sample
was chosen with the method of easy access
sampling. Information of participants con-
stituting the sample are presented in detail
in the analysis part below. 

3.2.2. Measurement Device 

The survey was used as a measurement
device in the research. There is an explana-
tion part stating the aim of study to partici-
pants and directed to ensuring their partici-
pation in the front part of survey.

The survey used in this study is comprised
of 15 different chapters. Before the ques-
tions of survey, there is a demographic part
to know persons/individuals answering the
survey. In this chapter, there is information
related to individual's sex, age, marital sta-
tus, education level, position in the institu-
tion, rank, Professional experience and
monthly income.

The chapters of survey are evaluated within
the scope of; 1. Organizational Demography,
2. Organizational Sharing, 3. Organizational
Work Safety, 4. Organizational Ethic, 5.
Observance of Organizational Rules, 6.
Organizational Risk, 7. Organizational
Psychology, 8. Organizational Trust, 9.
Organizational Thought, 10. Organizational
Rule, 11. Organizational Planning, 12.
Organizational Ethic, 13. Integrity, 14.
Personal Development, 15. Institutional
Rules. 
The survey used in this study was used as a
source being inspired from an article of
Harun KAYA titled as (Analysis of
Organizational Culture of Public and

Private Sector Institutions and the Effect of
Institutional Culture on Organizational
Commitment of Employees: an Empirical
Study) which was published in the Journal
of Maliye, Volume: 155 in July-December
2008 on condition that some parts will be
changed and adapted to the study. The scale
was used as same in the article; statistic
assessment was made by being inspired
from the scaling in the article. Questions
concerning the organizational climate were
prepared by benefiting from the applicable
PhD dissertation of F. Pervin BÝLÝR made
on employees of General Directorate of
Youth and Sports titled as "Organizational
Climate and Perceptions of Employees
about Participation". In our study, number
of demographic questions are 8 and number
of questions concerning the study is 77. 

3.1.3. Scoring 

Questions that were asked to know the
employees in the first chapter of study and
survey were subjected to frequency distribu-
tion by coding the information existing in
personal information form. Scales used in the
statements of chapter (15) in other parts of
survey were evaluated in quinary scale from
"completely agree" to "completely disagree". 

In all Evaluations; 

g Completely agree was pointed as
"5" and completely disagree as "1". 

3.2. Application 

256 survey forms in total were distributed
to participants. Surveys were given to par-
ticipants by hand and identity confirmation
wasn't demanded. It was requested that
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answers they gave to questions should have
been assessed regarding their wishes, views
and thoughts. Surveys were started to be
distributed in November and December and
continued till the 22th December. All of
surveys were turned back. 

3.2.1. Used Statistics 

After answers obtained following the
research had been input into computer as
data, they were interpreted by being used
various statistics methods. Data in the first
chapter of survey were subjected to frequen-
cy distribution. Second and third chapters of
survey were firstly subjected to reliability
analysis in themselves and then it was tried
to be tested by making factor analysis.
Analyses were made with SPSS package
program, the level of significance was

accepted as 0.05 and results found as signif-
icant at a level of 0.01 were also stated.

Frequency tables about the demographic
features of participants in our study will be
analyzed under this title. 

3.3. Findings of the Research 

3.3.1. Frequency Tables 

Frequency tables regarding the questions
which were asked to participants in our
study were analyzed in this chapter. 

3.3.2. Distribution regarding sex

In distribution of 256 participants by sex,
98% are men and 2% are women. The relat-
ed table and chart are as below; 

Table 1: Distribution by sex

Figure 2: Distribution by sex
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3.3.3. Distribution Regarding Marital Status 

The distribution of participants according to

their marital status is as 55.7% married and
44.3% single. The related table and chart
are like below;

Table 2: Distribution by marital status

Figure 3:  Distribution by marital status

3.3.4. Distribution by educational status 

When the educational status of participants
were analyzed, 56.3% stated to receive an

undergraduate study, 28.5% stated to
receive associate degree study and 10.5%
stated to receive high school education. The
related table and chart are as below; 

Table 3: Distribution by educational status
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3.3.5. Distribution of duty in the institution

When the duties of participants in the insti-
tution were analyzed, it was determined that

93.4% was civil servant and 5.1% was mid-
level manager. The related table and chart
are as below; 

Figure 4:  Distribution by educational status

Table 4: Distribution of duty in the institution

Figure 5: Chart Legend of the distribution of duty in the institution
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3.3.6. Distribution of rank of participants 

When the ranks of participants were ana-

lyzed, it was determined that 96.5% was just
civil servants and 2% was deputy leader.
The related table and chart are as below;

Figure 5: Distribution of duty in the institution

Table 5: Distribution of rank of participants

3.3.7. Distribution of monthly income of
participants 

When the monthly income of participants

was analyzed, it was determined that 71.1%
earnt 1000-2000 YTL and 27.3% earnt
2000-3000 YTL. The related table and chart
are as below; 

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 25



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

26

Table 6: Distribution of monthly income of participants

Figure 7: Distribution of monthly income of participants

3.3.8. Age distribution of participants 
When the age of participants were analyzed,
it was determined that 70.7% was between the

ages of 20-30, 22.3% was between the ages of
31-40 and 7% was between the ages of 41-50.
The related table and chart are as below;

Table 7: Age distribution of participants
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Figure 8: Age distribution of participants

3.3.9. Distribution of Professional experi-
ence of participants 

When the Professional experiences of par-
ticipants were analyzed, it was determined

that Professional experience of 67.2% was
between 1-5 years, Professional experience
of 10.5% was 6-10 years and Professional
experience of 7.8% was between 16-20
years. 

Table 8: Distribution of Professional experience of participants

Figure 9: Distribution of Professional experience of participants
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3.4. Statistical Applications 

3.4.1. Reliability Analyses 

The reliability value is the indicator of the
degree of a measurement device to give the
same results in repeated measurements.
Reliability concept is valid for each meas-
urement because reliability means the con-
sistency of questions in a test or survey with
each other and at which level the used scale
reflects the problem. Reliability is the basis
of interpretations about obtained measure-
ments and possible future analyses. 

The reliability analysis of the survey, which
we used in our study, about organizational
climate and perceptions of employees about
participations was made. It was looked at
Cronbach's Alpha value for the reliability of
scales. According to this, it is seen that
organizational culture scale and our study
has a high reliability as ?=0,927 as per the
Table 8. It is concluded following the
obtained results that all scales were reliable
and it wasn't found any questions having
low correlation among the scales and
increasing the reliability. Reliability results
of scales are as below;  

Table 9:  Results of Reliability Analysis

3.4.2. Factor Analysis  

There are four basic stages in the factor
analysis. These are evaluation of data set
for the appropriateness of factor analysis,
obtaining factors, rotation of factors and
naming the factors. 

In the survey we used in our study, we
asked questions directed to organizational

climate and perceptions of employees about
participation. 78 questions were directed to
participants. The factor analysis we will
make in this chapter was made with the pur-
pose of revealing the basic factors belong-
ing to data set of these two scales which
were comprised of multiple relevant vari-
ables and understanding the relations
between the concepts in the data set more
easily. 
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Correlation matrix can be used in assess-
ment of appropriateness of data set for the
factor analysis. If correlation coefficients
are 0, 30 and over among the variables, this

shows that these variables may create fac-
tors quite likely. If the number of variables
are more, the interpretation of correlation
matrix is difficult. 

Table 10: KMO and Bartlett Test Results 

Organizational climate and perceptions of employees about their participations

CHAPTER (1)ORGANIZATIONAL DEMOGRAPHY 

1. In my Company/Institution, working of personnel in a team spirit is encouraged. ,713

2. In my Company/Institution, it is devoted attention to the personal problems ,737
of employees. 

3. In my Company/Institution, it is based on participatory decision making approach. ,717

4. In my Company/Institution, it is showed upmost sensitivity to the personal ,590 
interest of individuals.

5. In my Company/Institution, initiative is given to employees in taking risk ,667
within reason (medium level).

6. In my Company/Institution, it has the flexibility to give instant answer to ,605
new conditions and situations.

7. In my Company/Institution, it is given opportunity to employees for ,752
professional development and improvement. 

8. In my Company/Institution, roles and responsibilities are defined in a way ,704 
to provide that what the employees should do. 

9. In my Company/Institution, talent (ability, being able) and skill are more ,751
important than personal relations in recruitment and promotions. 

10. In my Company/Institution, it is given weight to a sense of justice that is ,736
based on qualification, everyone's due is given and they are all appreciated 
according to their performance.  
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CHAPTER (2)ORGANIZATIONAL SHARING

1. In my Company/Institution, it is given weight to being leader than being a ,690
follower in the operating field.

2. My Company/Institution is aware of the competition environment. ,627 

3. In my Company/Institution, it is acted fast in benefiting from the opportunities. ,583

4. In my Company/Institution, the fault of employees are tolerated. ,707

5. In my Company/Institution, the management is open to criticism. ,694

6. In my Company/Institution, open argument about conflicts and ,681 
disagreements is possible. 

CHAPTER (3) ORGANIZATIONAL WORK SAFETY  

1. In my Company/Institution, there are utterly Standard and strict operation ,629
procedures about the devices and machines to be used. 

2. In my Company/Institution, employees have to fulfil many formalities ,675
(procedures not directly related to the result). 

3. In my Company/Institution, there are significant differences between ,673
statuses in a way to create social inequality. 

4. In my Company/Institution, there are many rules in effect which gives the ,710
feeling of restriction of area to employees. 

5. In my Company/Institution, results are more important than the way of operations. ,644

CHAPTER (4) ORGANIZATIONAL ETHIC 

1. In my Company/Institution, free sharing of information is possible. ,675

2. In my Company/Institution, managers are seen as paterfamilias by employees. ,714

3. In my Company/Institution, personal responsibility (who is responsible from results) ,755 
is taken into account in assessment of results. 

4. In my Company/Institution, following the directives given by seniors is indispensable. ,582

CHAPTER(5)OBSERVANCE OF ORGANIZATIONAL RULES  

1. In my Company/Institution, respect for authority has upmost importance. ,850

2. In my Company/Institution, chain of common is highly important. ,802

3. In my Company/Institution, observance of rules is highly important. ,790
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CHAPTER (6)ORGANIZATIONAL RISK  

1. I'm content from the information of my colleagues. ,478

2. I'm content from the behaviours of managers in the institution towards the employees. ,616

3. Individuals trying to make new and better things are awarded. ,694

4. It is demanded that every labour in the institution should be perfect.  ,549

5. Employees can decide on their own by taking the risk in uncertain conditions about ,547
works (not existing in laws and regulations). 

6. The institution is open to innovations. ,622

7. My managers support me in being successful in my job. ,738

8. I have enough freedom in finding the best with the purpose of doing my job. ,739

9. I was encouraged to do my tasks. ,750

10. Our institution encourages the good relations among the employees. ,688

11. Our institution creates possibilities for employees to have good time outside. ,660

12. Ideas are always appreciated respectfully whatever the status of employees are. ,752

13. Employees can make cooperation freely. ,743

14. I trust in people I work with. ,713

15. I can express my feelings and thoughts about the works openly in the institution. ,662

16. Social activities are important in the institution. ,693

17. Employees of institution work honestly. ,752

18. I feel safe in the institution. ,727

CHAPTER (7) ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

1. I have problems with my managers. ,737

2. I have problems with my colleagues. ,649

3. I am stressful because I can't criticize the managers in the institution. ,774

4. I am stressful because of the pressure in our institution. ,783

5. I have a stressful job. ,713
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CHAPTER (8) ORGANIZATIONAL TRUST 

1. I am ready to do everything expected from me to be able to continue for ,685
working in this institution. 

2. The most appropriate institution I can work is this institution. ,685

3. Aims of our institution are determined by top management. ,683

4. Works in the institution are performed according to chain of command. ,778

5. In the institution, pecking order is always felt in performance of labour. ,720

CHAPTER (9) ORGANIZATIONAL THOUGHT 

1. I feel belonging to a team in my institution. ,767

2. We make cooperation with my colleagues to be successful in works. ,681

3. We conclude by discussing thoroughly with friends about works in the institution. ,778

4. I feel that my opinions and suggestions are appreciated in this institution. ,802

CHAPTER (10)ORGANIZATIONAL RULE  

1. In our institution, there are so many procedures about works. ,703

2. Organizational structure, policy and procedures hinder the efficiency of employees.  ,587

3. My managers are so strict and prim. ,730

4. It is applied pressure to employees in the institution. ,745

CHAPTER (11)ORGANIZATIONAL PLANNING  

1. Not the work we do in the institution but the result is important. ,594

2. Everyone knows the common goal of our institution for the future. ,706

3. My managers allow me to take and apply the decisions which I think I can ,742
do in my job. 

4. New ideas and finding original ways in doing works in the institution are important. ,702

CHAPTER (12) ORGANIZATIONAL ETHIC 

1. Criticisms are made as rumours in our institution. ,631

2. I feel as being always controlled in my institution. ,679

3. I am not allowed to behave against the written rules while doing my job. ,656
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CHAPTER (13) INTEGRITY  

1. There isn't any feeling of association in the institution. ,646

2. I experience stress in my job. ,743

3. I feel unhappy in my workplace. ,650

CHAPTER (14) PERSONAL DEVELOPMENT 

1. I wish that my creativity are used, so I do my job better. ,668

2. I can apply new methods about the works easily by replacing with old. ,676

CHAPTER(15) ORGANIZATIONAL RULES 

1. Faults I make about my works are not welcomed. ,630

2. In the institution, behaving according to hierarchy is the most important thing. ,588

3.4.3. The results of correlation analysis 

Correlation analyses were used in testing
the hypothesis created with the purpose of
determining the relation between the per-
ceptions of employees about the participa-
tions and organizational climate and sex,

age in parallel with the aims of the study.
The model of research was tested by meas-
uring the direction and degree of relations.
The method to be used for the test of each
hypothesis was determined in Table 5. The
related table is as below. 
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Organiz
ational
demogr
aphy

Organiz
ational
sharing       

Organiz
ational
work
safety

Organiz
ational
ethic

Observance
of 
organiztional
rules

Man  ,705(**) ,634(**) -,035 ,579(**) ,241(**)

,000 ,000 ,578 ,000 ,000
251 251 251 251 251

-,067 ,012 ,418(**) ,051 ,019

,290 ,849 ,000 ,423 ,760
251 251 251 251 251

,333(**) ,276(**) ,282(**) ,453(**) ,544(**)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000
251 251 251 251 251

,668(**) ,491(**) ,128(*) ,603(**) ,324(**)

,000 ,000 ,042 ,000 ,000
251 251 251 251 251

-,121 -,127(*) ,359(**) ,035 ,272(**)

,056 ,044 ,000 ,581 ,000
251 251 251 251 251

Organi
zational 
risk

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Organi
zational
psy-
chology

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Organi
zational
trust 

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Organi
zational
thought

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Organi
zational
rule

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Table 12: The correlation analysis results of Organizational Climate-Organizational 
Culture factors by sex
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,477(**) ,436(**) ,222(**) ,533(**) ,254(**)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000
251 251 251 251 251

-,289(**) -,203(**) ,260(**) -,205(**) ,069

,000 ,001 ,000 ,001 ,278
251 251 251 251 251

-,388(**) -,312(**) ,049 -,362(**) -,099

,000 ,000 ,437 ,000 ,116
251 251 251 251 251

,164(**) ,106 ,216(**) ,287(**) ,340(**)

,009 ,095 ,001 ,000 ,000
251 251 251 251 251

-,063 -,119 ,191(**) ,036 ,251(**)

,324 ,059 ,002 ,568 ,000
251 251 251 251 251

,763 ,846 ,056 ,753 -,116

,134 ,071 ,929 ,142 ,853
5 5 5 5 5

Organi
zational
plan-
ning

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Organi
zational
ethic

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Integri
ty

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Perso
nal
devel-
opment

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Organi
zational
rules

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N

Woman  Organi
zational
risk

Pearson
Correlation

Sig. (2Tailed)
N
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-,675 -,193 ,701 -,179 ,981(**)

,211 ,756 ,188 ,774 ,003
5 5 5 5 5

,392 ,288 ,256 -,053 -,102

,514 ,639 ,678 ,933 ,870
5 5 5 5 5

,531 ,314 -,284 ,910(*) ,000

,357 ,607 ,643 ,032 1,000
5 5 5 5 5

-,849 -,230 ,753 -,465 ,923(*)

,069 ,709 ,142 ,430 ,025
5 5 5 5 5

,519 ,669 -,015 ,788 ,036

,370 ,216 ,981 ,113 ,954
5 5 5 5 5

-,915(*) -,603 ,453 -,772 ,583

,029 ,281 ,444 ,126 ,302
5 5 5 5 5

-,621 -,340 ,683 -,420 ,816

,263 ,575 ,204 ,481 ,092
5 5 5 5 5

Organi
zational
psy-
chology

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Organi
zational
risk

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Organi
zational
thought

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Organi
zational
risk

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Organi
zational
plan-
ning

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Organi
zational
ethic

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Integrity Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N
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-,321 -,215 -,312 -,671 -,559

,599 ,728 ,610 ,215 ,327
5 5 5 5 5

-,642 -,171 ,813 -,440 ,873

,242 ,783 ,094 ,459 ,053
5 5 5 5 5

Personal
develo
pment

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

Organiz
ational
rules

Pearson
Correlation

Sig. (2-Tailed)
N

* 0.05 
** 0.01 

According to the correlation analysis
between 5 factors of organizational culture
and 10 factors of organizational climate,
information about the factor in which the
effect of organizational climate factors is
seen mostly instead of analyzing the rela-
tion of each organizational climate factor
with each organizational culture factor.
According to this, 

l In men, there is a strong relation
between organizational risk and orga-
nizational demography in a positive
way. (r: 0,705; p: 0,000). The relation
is statistically significant. 
l In men, there is a strong relation
between organizational risk and orga-
nizational sharing in a positive way (r:
0,634; p: 0,000). The relation is statis-
tically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational risk and orga-
nizational ethic in a positive way (r:
0,579; p: 0,000). The relation is statis-
tically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational risk and obser-
vance of organizational rules in a pos-

itive way (r: 0,241; p: 0,000). The
relation is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational psychology and
organizational work safety in a positive
way (r: 0,418; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational trust and orga-
nizational demography in a positive
way (r: 0,333; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational trust and orga-
nizational sharing in a positive way (r:
0,276; p: 0,000). The relation is statis-
tically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational trust and orga-
nizational work safety in a positive
way (r: 0,282; p: 0,000). The relation
is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational trust and orga-
nizational ethic in a positive way (r:
0,453; p: 0,000). The relation is statis-
tically significant.
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l In men, there is a strong relation
between organizational trust and obser-
vance of organizational rules in a posi-
tive way (r: 0,453; p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational thought and
organizational demography in a posi-
tive way (r: 0,668; p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational thought and
organizational sharing in a positive
way (r: 0,491; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational thought and
organizational work safety in a positive
way (r: 0,128; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational thought and
organizational ethic in a positive way
(r: 0,603; p: 0,000). The relation is sta-
tistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational thought and
observance of organizational rules in a
positive way (r: 0,324; p: 0,000). The
relation is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational rule and orga-
nizational sharing in a positive way (r:-
0,127; p: 0,000). The relation is statis-
tically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational rule and orga-
nizational work safety in a positive
way (r:0,359; p:0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong  relation

between organizational rule and obser-
vance of organizational rules in a posi-
tive way (r: 0,272; p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational planning and
organizational demography in a posi-
tive way (r: 0,477; p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational planning and
organizational sharing in a positive
way (r: 0,436; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational planning and
organizational work safety in a positive
way (r: 0,222; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational planning and
organizational ethic in a positive way
(r: 0,533; p: 0,000). The relation is sta-
tistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational planning and
observance of organizational rules in a
positive way (r: 0,254; p: 0,000). The
relation is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational ethic and orga-
nizational demography in a positive
way (r:-0,289; p: 0,000). The relation
is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational ethic and orga-
nizational sharing in a positive way (r:-
0,203; p: 0,000). The relation is statis-
tically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational ethic and orga-
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nizational work safety in a positive
way (r: 0,260; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational ethic and orga-
nizational ethic in a negative way (r:-
0,205; p: 0,001). The relation is statis-
tically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational integrity and
organizational demography in a nega-
tive way (r:-0,388 p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational integrity and
organizational sharing in a negative
way (r:-0,312; p: 0,000). The relation
is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational integrity and
organizational ethic in a negative way
(r:-0,362; p: 0,000). The relation is sta-
tistically significant.
l In men, there is a strong relation
between personal development and
organizational demography in a posi-
tive way (r: 0,164; p: 0,009). The rela-
tion is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between personal development and
organizational work safety in a positive
way (r: 0,216; p: 0,001). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between personal development and
organizational ethic in a positive way
(r: 0,287; p: 0,000). The relation is sta-
tistically significant.
l In men, there is a strong relation
between personal development and
observance of organizational rules in a

positive way (r: 0,340; p: 0,000). The
relation is statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational rules and orga-
nizational work safety in a positive
way (r: 0,119; p: 0,000). The relation is
statistically significant.
l In men, there is a strong relation
between organizational rules and obser-
vance of organizational rules in a posi-
tive way (r: 0,251; p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.
l In women, there is a strong relation
between organizational psychology
and observance of organizational rules
in a positive way (r: 0,981; p: 0,003).
The relation is statistically significant.
l In women, there is a strong relation
between organizational rules and
observance of organizational rules in a
positive way (r: 0,923; p: 0,025). The
relation is statistically significant.
l In women, there is a strong relation
between organizational rules and
observance of organizational rules in a
positive way (r: 0,923; p: 0,003). The
relation is statistically significant.

As a result of correlation analysis, the
results above were obtained and it was seen
that all of them are statistically significant.
It is seen that these obtained results confirm
the hypothesis that ": there is a relation
between Organizational Culture and
Organizational Climate by sex."
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Table 13: The results of correlation analysis between organizational climate& perceptions
of employees about participations and age&sex

Sex r -,038
p ,547
n 256

Age r 1
p
n 256

1) ORGANIZATIONAL DEMOGRAPHY r ,146(*)
p ,019
n 256

2) ORGANIZATIONAL SHARING r ,129(*)
p ,040
n 256

3) ORGANIZATIONAL WORK SAFETY r ,136(*)
p ,029
n 256

4) ORGANIZATIONAL ETHIC r ,150(*)
p ,016
n 256

5) OBSERVANCE OF 
ORGANIZATIONAL RULES r ,118

p ,059
n 256

6) ORGANIZATIONAL RISK r ,129(*)
p ,038
n 256

7) ORGANIZATIONAL PSYCHGOLOGY r ,095
p ,130
n 256

8) ORGANIZATIONAL TRUST r ,026
p ,682
n 256

9) ORGANIZATIONAL THOUGHT r ,193(**)
p ,002
n 256

10) ORGANIZATIONAL RULE r ,002
p ,977
n 256

11) ORGANIZATIONAL PLANNING r ,168(**)
p ,007
n 256

Age
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12) ORGANIZATIONAL ETHIC r -,018
p ,776
n 256

13) INTEGRITY r -,104
p ,098
n 256

14) PERSONAL DEVELOPMENT r ,122
p ,051
n 256

15) ORGANIZATIONAL RULES r ,002
p ,974
n 256

Age

* 0.05 l
** 0.01 

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between orga-
nizational climate& perceptions of employ-
ees about the participation and age&sex; 

l There is a positive relation between
sub-dimension of organizational
demography and age (r: 0,146; p:
0,014). The relation is statistically sig-
nificant. 
l There is a positive relation between
sub-dimension of organizational shar-
ing and age (r: 0,129; p: 0,040). The
relation is statistically significant.
l There is a positive relation between
sub-dimension of organizational work
safety and age (r: 0,136; p: 0,029). The
relation is statistically significant.
l There is a positive relation between
sub-dimension of organizational ethic
and age (r: 0,150; p: 0,016). The rela-
tion is statistically significant.
l There is a positive relation between
sub-dimension of organizational risk and
age (r: 0,129; p: 0,038). The relation is
statistically significant. 
l There is a strong and positive rela-

tion between sub-dimension of organi-
zational thought and age (r: 0,193; p:
0,002). The relation is statistically sig-
nificant.
l There is a strong and positive rela-
tion between sub-dimension of organi-
zational planning and age (r: 0, 0168; p:
0,007). The relation is statistically sig-
nificant.
l There is a strong and positive relation
between sub-dimension of organization-
al risk and organizational democracy (r:
0,772, sig: 0,000). The relation is statisti-
cally significant.
l There is a medium and positive rela-
tion between organizational psychology
and organizational work safety (r: 0,483,
sig: 0,000). The relation is statistically
significant.
l There is a medium and positive rela-
tion between organizational trust and
organizational ethic(r: 0,645, sig:
0,000). The relation is statistically sig-
nificant.
l There is a medium and positive rela-
tion between organizational thought and
organizational democracy (r: 0,622, sig:
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0,000).  The relation is statistically sig-
nificant.

The results above were obtained following
the correlation analysis. A significant rela-
tion was found in some of sub-dimensions
of age& organizational climate and percep-

tions of employees about participation. 

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between orga-
nizational climate& perceptions of employ-
ees about the participation and age&sex;

Marital Status R 1 ,335(**) -,090 -,106 -,441(**) ,471(**)
P ,000 ,149 ,090 ,000 ,000
N 256 256 256 256 256 256

R ,335(**) 1 -,134(*) ,089 -,391(**) ,222(**)
P ,000 ,032 ,158 ,000 ,000
N 256 256 256 256 256 256

R -,090 -,134(*) 1 ,401(**) ,026 ,159(*)
P ,149 ,032 ,000 ,678 ,011
N 256 256 256 256 256 256

Rank R -,106 ,089 ,401(**) 1 ,026 ,236(**)
P ,090 ,158 ,000 ,683 ,000
N 256 256 256 256 256 256

R -,441(**) -,391(**) ,026 ,026 1 ,495(**)
P ,000 ,000 ,678 ,683 ,000
N 256 256 256 256 256 256

Monthly Income R -,471(**) -,222(**) ,159(*) ,236(**) ,495(**) 1
P ,000 ,000 ,011 ,000 ,000
N 256 256 256 256 256 256

R -,151(*) ,029 ,005 -,045 ,135(*) -,023
P ,016 ,641 ,936 ,476 ,030 ,712
N 256 256 256 256 256 256

Marital
Status 

Educati
onal
Status

Position
in the
Instituti
on Rank

Professional
Experience

Table 14: The correlation distribution of the relation between organizational climate& per-
ceptions of employees about participation and marital status, educational status, rank in the
institution, position in the institution, Professional experience and monthly income

Monthly
Income

Educational 
Status

Position in the
Institution

Professional
Experience

1)
Organizational
Demography
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R -,207(**) ,035 -,021 -,087 ,113 -,010
P ,001 ,580 ,734 ,167 ,071 ,872
N 256 256 256 256 256 256

R -,062 -,021 ,002 ,018 ,152(*) ,092
P ,320 ,741 ,973 ,772 ,015 ,141
N 256 256 256 256 256 256

R -,105 ,001 -,044 -,070 ,154(*) ,050
P ,095 ,987 ,480 ,265 ,013 ,421
N 256 256 256 256 256 256

R ,008 ,005 -,031 -,051 ,084 -,008
P ,896 ,940 ,625 ,415 ,179 ,905
N 256 256 256 256 256 256

R -,122 ,085 -,031 -,104 ,153(*) -,055
P ,051 ,176 ,620 ,098 ,014 ,378
N 256 256 256 256 256 256

R -,077 -,168(**) ,060 ,008 ,097 ,036
P ,220 ,007 ,336 ,903 ,123 ,564
N 256 256 256 256 256 256

R ,074 ,038 ,063 ,031 ,024 -,086
P ,235 ,543 ,314 ,617 ,701 ,170
N 256 256 256 256 256 256

R -,170(**) ,007 ,012 ,007 ,129(*) -,043
P ,006 ,905 ,847 ,915 ,040 ,493
N 256 256 256 256 256 256

R ,019 -,041 -,008 ,035 ,059 ,071
P ,766 ,517 ,894 ,578 ,345 ,256
N 256 256 256 256 256 256

R -,112 ,020 -,034 -,083 ,160(*) -,041
P ,074 ,745 ,588 ,186 ,011 ,512
N 256 256 256 256 256 256

R ,143(*) ,096 -,107 -,063 ,050 ,024
P ,022 ,125 ,088 ,314 ,426 ,704
N 256 256 256 256 256 256

13) Integrity R       ,182(**) ,044 -,014 -,050 -,040 ,021
P ,003 ,486 ,823 ,430 ,527 ,739
N 256 256 256 256 256 256

2)
Organizational
Sharing

3)
Organizational
Work Safety

4)
Organizational
Ethic

5) 
Observance of
organizational
rules

6) 
Organizational
risk

7)
Organizational
psychology

8)
Organizational
trust

9) 
Organizational
thought

10)
Organizational
rule

11)
Organizational
planning

12)
Organizational
ethic
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R -,112 -,175(**) ,102 ,026 ,112 ,054
P ,073 ,005 ,102 ,673 ,074 ,387
N 256 256 256 256 256 256

R ,114 ,044 -,013 -,052 ,013 ,041
P ,069 ,488 ,842 ,410 ,840 ,509
N 256 256 256 256 256 256

14) 
Personal 
development

15) 
Organizational
rules

** 0.01 
* 0.05 

l There is a negative relation between
sub-dimension of organizational
demography and marital status (r:-
0,151; p: 0,016). The relation is statis-
tically significant. 
l There is a strong and negative rela-
tion between sub-dimension of organi-
zational sharing and marital status (r:-
0,207; p: 0,001). The relation is statis-
tically significant. 
l There is a strong and negative rela-
tion between sub-dimension of organi-
zational thought and marital status (r: -
0,170; p: 0,006). The relation is statis-
tically significant.
l There is a positive relation between
sub-dimension of organizational ethic
and marital status (r: 0,143; p: 0,022).
The relation is statistically significant.
l There is a strong and positive rela-
tion between sub-dimension of integri-
ty and marital status (r: 0,182; p:
0,003). The relation is statistically sig-
nificant.
l There is a strong and positive rela-
tion between educational status and
marital status (r: 0,335, p: 0,000). The
relation is statistically significant.
l There is a strong and negative rela-
tion between Professional experience
and marital status (r:-0,441; p: 0,000).
The relation is statistically significant.

l There is a strong and negative rela-
tion between monthly income and mar-
ital status (r:-0,471; p: 0,000). The
relation is statistically significant.

The results above were obtained following
the correlation analysis. A significant rela-
tion was found in some of sub-dimensions
of marital status and organizational cli-
mate& perceptions of employees about par-
ticipation. 

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between organi-
zational climate& perceptions of employees
about the participation and educational status;

l There is a strong and negative rela-
tion between the sub-dimension of per-
sonal development and age (r:-0,175;
p: 0,005). The relation is statistically
significant.
l There is a strong and positive rela-
tion between marital status and educa-
tional status (r: 0,335, p: 0,000).  The
relation is statistically significant.
l There is a negative relation between
the position in the institution and edu-
cational status (r:-0,134; p: 0,032). The
relation is statistically significant.
l There is a strong and negative relation
between Professional experience and
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educational status (r:-0,391; r: 0,000).
The relation is statistically significant.
l There is a strong and negative relation
between monthly income and education-
al status (r: -0,222; p: 0,000). The rela-
tion is statistically significant.

The results above were obtained following
the correlation analysis. A significant relation
was found in some of sub-dimensions of edu-
cational status and organizational climate&
perceptions of employees about participation. 

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between orga-
nizational climate& perceptions of employ-
ees about the participation and position in
the institution;

l There is a strong and positive rela-
tion between the rank and position in
the institution (r: 0,401; p: 0, 0,000).
The relation is statistically significant.
l There is a strong and positive rela-
tion between monthly income and
position in the institution (r: 0,159; p:
0,011). The relation is statistically sig-
nificant. 

The results above were obtained following
the correlation analysis. A statistically sig-
nificant relation wasn't found between the
position in the institution and sub-dimen-
sion of perceptions of employees about par-
ticipation. 

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between orga-
nizational climate& perceptions of employ-
ees about the participation and rank in the
institution;

l There is a strong and positive rela-
tion between the rank in the position
and monthly income (r: 0,236; p:
0,000).the relation is statistically sig-
nificant.

The results above were obtained following
the correlation analysis. A statistically signif-
icant relation wasn't found between the rank
in the institution and sub-dimension of per-
ceptions of employees about participation.

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between orga-
nizational climate& perceptions of employ-
ees about the participation and Professional
experience;

l There is a positive relation between
the organizational demography and
Professional experience (r: 0,135; p:
0,030). The relation is statistically sig-
nificant.
l There is a positive relation between
the organizational work safety and pro-
fessional experience (r: 0,152; p:
0,015). The relation is statistically sig-
nificant. 
l There is a positive relation between
the organizational ethic and profes-
sional experience (r: 0,154; p: 0,013).
The relation is statistically significant.
l There is a positive relation between
the organizational risk and profession-
al experience (r: 0,153; p: 0,014). The
relation is statistically significant.
l There is a positive relation between
the organizational thought and profes-
sional experience (r: 0,129; p: 0,040).
The relation is statistically significant.
l There is a positive relation between
the organizational planning and profes-
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sional experience (r: 0,160; p: 0,011).
The relation is statistically significant.
l There is a strong and positive rela-
tion between the monthly income and
professional experience (r: 0,495; p:
0,000). The relation is statistically sig-
nificant.

The results above were obtained following
the correlation analysis. A statistically sig-
nificant relation was found in some of the
sub-dimensions of Professional experience
and organizational climate and perceptions
of employees about the participation. 

Values having the upmost effect among the
results of correlation analysis between organi-
zational climate& perceptions of employees
about the participation and monthly income;

l There is a strong and positive relation
between monthly income and profes-
sional experience (r:0,495; p: 0,000).
The relation is statistically significant. 
l There is a strong and positive rela-
tion between monthly income and rank
in the institution (r: 0,236; p: 0,000).
The relation is statistically significant. 
l There is a strong and positive relation
between monthly income and position
in the institution (r: 0,159; p: 0,011).
The relation is statistically significant.
l There is a strong and negative rela-
tion between monthly income and edu-
cational status (r: -0,222; p: 0,000).
The relation is statistically significant.
l There is a strong and negative rela-
tion between monthly income and mar-
ital status (r:-0,471; p: 0,000).The rela-
tion is statistically significant.

The results above were obtained following
the correlation analysis. A statistically sig-

nificant relation wasn't found in some of the
sub-dimensions of monthly income and
organizational climate and perceptions of
employees about the participation. 

3.4.4. Result- Discussion 

According to the results of the research it
was determined that; 

l The majority of participants are men, 
l The majority of participants are single, 
l The majority of participants have
bachelor's degree and their educational
status is high, 
l The position of the majority of partic-
ipants in the institution is civil servant,
l The rank of the majority of partici-
pants in the institution is security per-
sonnel,   
l The monthly income of the majority
of participants is 1000-2000 YTL,
l Age distribution of the majority of par-
ticipants is between the ages of 20-30, 
l The Professional experience of the
majority of participants is 1-5 years,
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
demography  and age,
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
sharing and age, 
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
work safety and age, 
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
ethic and age, 
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
risk and age, 
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l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
thought and age, 
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
planning and age, 
l There is a strong and positive rela-
tion between organizational risk and
organizational democracy, 
l There is a medium and positive rela-
tion between organizational psycholo-
gy and organizational work safety, 
l There is a medium and positive rela-
tion between organizational trust and
organizational ethic, 
l There is a medium and positive rela-
tion between organizational thought
and organizational democracy, 
l There is a negative relation between
the sub-dimension of organizational
demography and marital status,
l There is a strong and negative relation
between the sub-dimension of organiza-
tional sharing and marital status,
l There is a positive relation between
the sub-dimension of organizational
ethic and marital status, 
l There is a strong and positive rela-
tion between the sub-dimension of
integrity  and marital status,  
l There is a strong and positive rela-
tion between educational status and
marital status, 
l There is a strong and negative rela-
tion between Professional experience
and marital status, 
l There is a strong and negative rela-
tion between monthly income and mar-
ital status,
l There is a strong and negative relation
between organizational psychology and

educational status, 
l There is a strong and negative rela-
tion between the sub-dimension of per-
sonal development and age, 
l There is a strong and positive relation
between marital status and educational
status,
l There is a negative relation between
the position in the institution and edu-
cational status, 
l There is a strong and negative rela-
tion between marital status and educa-
tional status,
l There is a strong and positive rela-
tion between the rank and position in
the institution,
l There is a strong and positive rela-
tion between monthly income and the
position in the institution, 
l There is a strong and positive rela-
tion between monthly income and the
rank in the institution, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational risk
and organizational demography, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational risk
and organizational sharing, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational risk
and organizational ethic,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational risk
and observance of organizational rules, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational psy-
chology and organizational work safety,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational trust
and organizational demography, 
l In men, there is a strong and positive
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relation between organizational trust
and organizational sharing, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational trust
and organizational work safety,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational trust
and organizational ethic, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational trust
and observance of organizational rules, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational thought
and organizational demography,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational thought
and organizational sharing,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational thought
and organizational work safety,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational
thought and organizational ethic, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational thought
and observance of organizational rules,
l In men, there is a negative relation
between organizational rule and orga-
nizational sharing, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational rule
and organizational work safety,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational rule
and observance of organizational rules, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational plan-
ning and organizational demography, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational plan-
ning and organizational sharing,

l In men, there is a strong and positive
relation between organizational plan-
ning and organizational work safety, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational plan-
ning and organizational ethic,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational plan-
ning and observance of organizational
rules,
l In men, there is a strong and negative
relation between organizational ethic
and organizational demography,
l In men, there is a strong and negative
relation between organizational ethic
and organizational sharing, 
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational ethic
and organizational work safety, 
l In men, there is a strong and negative
relation between organizational ethic
and organizational ethic,
l In men, there is a strong and negative
relation between organizational integri-
ty and organizational demography,
l In men, there is a strong and negative
relation between organizational integri-
ty and organizational sharing,
l In men, there is a strong and negative
relation between organizational integri-
ty and organizational ethic,
l In men, there is a strong and positive
relation between personal development
and organizational demography,
l In men, there is a strong and positive
relation between personal development
and organizational work safety, 
l In men, there is a strong and positive
relation between personal development
and organizational ethic,
l In men, there is a strong and positive
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relation between personal development
and observance of organizational rules,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational rules
and organizational work safety,
l In men, there is a strong and positive
relation between organizational rules
and observance of organizational rules,
l In women, there is a strong and posi-
tive relation between organizational psy-
chology and observance of organization-
al rules,
l In women, there is a positive relation
between organizational rule and obser-
vance of organizational rules, 
l In women, there is a strong and posi-
tive relation between organizational rules
and observance of organizational rules. 

Discussion:

In this study we have seen that organizations
have stereotyped network of relations in per-
manence and they work by creating their
own social structures in this relations net-
work. In this study social structures in ques-
tion were clearly determined and planned
according to a certain aim. Organizations
differentiate from other social structures by
their structures with these features. 

The fact that an organization gets dynamism
and power by institutionalizing stands as a
reasonable reason for the creation of multi-
ple area of activity. Therefore multiple aims
necessitate sectoring of organizations,
obtaining ranks and positions and creation
of the obligatory cooperation between these
ranks and positions and chain of command.

Organizations in all aspects stand as multi-
directional and organized structures and

institutions that are the conscious and com-
mon human creation places. Because these
institutions in question are the organized
establishments in many service areas and
production points, they include the majority
of society. They direct and affect the socie-
ty with these aspects. 

If an individual or individuals have a posi-
tive viewpoint towards an organization, it
causes the individual to see himself in this
organization and feel as being included in
the operation. Feeling as being included and
seeing himself as a part of the organization
are seen as the indicator participation in
many events and inclusion of individual and
individuals in socialism by being pulled in
new values. It is indispensable for an indi-
vidual to get in the cultural change in the
said socialization. The reason is that the
new culture wants to shape the values,
norms and symbols around a circle of
change to achieve his goals and building the
individual with this shaping is aimed. 

The change of individual and individuals in
the organizational culture and climate takes a
long time and this is established in the part of
analysis. Many changes may stand as not
being accepted by an individual or individu-
als. Under these circumstances, there may be
fractions in the pattern of symbols, structures
and beliefs. The only way to prevent these
fractions is that bringing an individual or
individuals in a position to fulfil the organi-
zational culture with an intrinsic motivation. 

The success of the current process results in
consistent behaviours of the individual in a
state of a crisis. This helps individuals to
adopt the system of new values. The effect
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of founders in creation of organizational
culture is important. But an organization
and the history of an organization develop
as the members fulfil their tasks. Members
of the organization reach the success of
action under the guidance of leader or lead-
ers in this process of development. They
accept the recurrence of organizational
practices as a virtue. Catchphrases are other
assistants in reaching the organizational
success and they take a key role inside the
communication of organization. Messages,
values and norms explaining the reason for
success in the organization are increasingly
accepted as true and distributed by means of
catchwords. These also help the creation of
an organizational culture. 

Besides, when we analyze the successful
businesses, we see that they have their own
cultures.  Association of business and
employees around the same aims and values
increases in value and stands as a general
feature of such businesses.  

Therefore having a strong culture is the
objective of businesses. One of the features
of strong cultures is that they are highly
repressive, well-disciplined and systematic
about how the transactor should behave.
All businesses have some policies to pro-
vide the cohesion between the business and
employee. Among all, recruitment of per-
sonnel thought to be appropriate for organi-
zational culture, giving importance to
thoughts and ideas of personnel and evalua-
tion of these ideas and thoughts come first.
Recruitment of appropriate personnel and
employees, sensitive behaviour of manage-
ment, implementation of the necessary edu-
cation and job preparing programs in course

of recruitments and monitoring of the
results of these programs make great contri-
butions. We can see that organizational cul-
ture has a great effect on employees. We
can say with the data obtained following the
study that the culture is an indispensable
value. Therefore organizational culture
stands as a value. 
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Özet: Saðlýk ve emeklilik sisteminin mevcut durumunu belirlemek, 2010 yýlýnýn öncesinde ve
sonrasýnda yaþanan sorunlara yönelik olarak uygulamalý gerçekleþtirilen çalýþmada, elde edilen
veriler SPSS 15 istatistik programý kullanýlarak özel ve kamu sektöründe çalýþan bireylerin tutum-
larý ve beklentileri belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Türkiye'nin son on yýl içinde gerçekleþtirdiði saðlýk
reformlarý, saðlýk sistemi içinde uygulanan paket programlara yönelik istatistiksel datalar kul-
lanýlmýþ ve analiz edilmiþtir. Çýkan sonuçlar deðerlendirilerek yorumlar gerçekleþtirilmiþtir.
Uygulamalý olarak gerçekleþtirilen çalýþma sonunda "Emeklilik sistemi içinde yaþanan sorunlara,
emekli olan bireylerin bu sistem içinde uðradýðý problem ve sýkýntýlara" yönelik genel bilgiler elde
edilmiþ çözüm önerileri sunulmuþtur. 

Anahtar Kelimeler: Saðlýk Sistemi, Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik, Saðlýk Hizmetleri 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH AND RETIREMENT
SYSTEM PREPOST 2010

Abstract: In this applied study directed to problems experienced in pre and post 2010 to deter-
mine the current situation of health and retirement system, attitudes and expectations of individu-
als working in private and public sectors were tried to be determined by analysing the obtained
data with SPSS 15 statistical program. Health reforms of Turkey made in the last decade and sta-
tistical data concerning package programs implemented within the health system were used and
analyzed. Interpretations were made by evaluating the results. Following the applied study, gener-
al information concerning "problems in retirement system, problems and burdens of retired indi-
viduals experienced within this system" were acquired and solution suggestions were presented. 

Key Words: Health System, Retirement System, Social Security, Health Services  
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1. GÝRÝÞ

Toplumsal saðlýk ve saðlýklý bireylerin
devamlýlýðýnýn saðlanabilmesi için
"Devlet, halk saðlýðý için saðlýk hizmetleri-
ni gerçekleþtirmektedir." (Altay 2007:
s.34). Saðlýk koþullarýnýn iyileþtirilmesi,
saðlýk sorunlarýnýn oluþmamasý ve saðlýðý
bozacak faktörlerin yok edilmesine yönelik
koruyucu saðlýk hizmetlerinin ve tedavi
edici saðlýk hizmetlerinin etkinliðinin
devam ettirilmesi ve sürdürülmesi gerekir. 
Saðlýk hizmetlerinin kalitesi ve hizmet
miktarýnýn arttýrýlmasý için oldukça yüksek
maliyetler gereklidir. Oluþan bu maliyet-
lerin giderilmesi için devlet önemli bir
bütçe ayýrmak zorundadýr. Her geçen gün
artan saðlýk hizmeti taleplerinin karþýlan-
masý için, insan gücü planlamasý, stratejik
yaklaþým içerisinde toplumun saðlýkla ilgili
gereksinimleri ve baþvurularý göz önüne
alýnarak, saðlýk kurumlarýnýn amaçlarý,
hedefleri ve olanaklarý çerçevesinde, saðlýk
çalýþanlarýnýn yeterli nicelik, yüksek nite-
lik, düzgün bir daðýlým, doðru bir zamanla-
ma ve tam olarak  istihdamý amacýyla
yapýlan planlamalar gereklidir. 

Doðru bir saðlýk hizmetinin sunulmasý,
sunulan hizmetlerin nitelik ve kalitesinin
yüksekliðinin saðlanmasý doðru stratejiler
ile gerçekleþtirilebilir. Bir ülkenin en
deðerli serveti olan insanýn, iktisadi
faaliyetlere verimli bir þekilde katýlmasý
için önce saðlýk þartlarýnýn iyileþtirilmesi
ve sonra eðitim seviyesinin yükseltilmesi
gerekir. Özellikle kalkýnma çabasý içinde
bulunan dünya ülkeleri ve Türkiye, kalkýn-
ma çabasýnýn gerektirdiði ve insan unsuru
ile ilgili bulunan saðlýk hizmetlerinin
iyileþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu
iyileþtirmeler doðrultusunda saðlýk düzeyi

ile ilgili veriler, mevcut ülkenin kalkýn-
mýþlýk derecesini ortaya koyan en önemli
verileri oluþturur. 

Türkiye'de saðlýk hizmeti kamu kurum ve
kurumlarýnca ve son yýllarda özel sektör
tarafýndan üretilmektedir. Türkiye'de saðlýk
hizmeti finansmaný zorunlu kamu sigortasý,
"Sosyal Sigortalar kurumu SSK, Emekli
Sandýðý, Bað-Kur" ve diðer özel kurumlara ait
özel saðlýk sigortalarý halkýn kendi bütçesin-
den yapýlmaktadýr (Altay 2007: s.35). 

Türkiye'de saðlýk hizmetlerinin etkin
olarak kullanýlmasý ve bu etkinliklerin
yaratýlabilmesi, katma deðerlerin yükseltil-
erek geliþmiþ dünya ülkeleri standartlarýnýn
yakalanmasý halkýn refahý için vazgeçilmez
zorunluluklar arasýnda yer almaktadýr.
Saðlýk hizmetleri ve emeklilik sistemi
içinde yaþanan birçok sorun nedeni ile
geliþmekte olan ülkeler arasýnda yer alan
Türkiye bu yönde son yýllarda bazý atýlým-
lar gerçekleþtirerek nüfusun yoðunluðuna
ve ekonomik düzeye yönelik olarak
topluma bazý hizmet farklýlýklarýný sun-
maya baþlamýþtýr. Bunun yanýnda saðlýk
hizmetlerinin gerek sunumunda gerek
finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda
yaþanan birçok sorun nedeni ile toplum ve
devlet arasýnda karþýlýklý sorunlar yaþan-
maktadýr. Bu sorunlar nedeni ile bazý saðlýk
programlarýnýn sistemsel hatalarý nedeni ile
büyük sorunlar yaþanmaktadýr. 

Emeklilik hizmet sunumunda etkiliðin
saðlanmasýnda öncelikli olarak saðlýk
hizmetlerinin nitelik ve niceliðinin arttýrýl-
masý gerekir. Toplumun refah ve huzuru
için saðlýk ile emeklilik sistemi içinde
uygulanan politikalarýn iyileþtirilmesi
gerekir. 
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2. Türkiye"nin Saðlýk Sistemi ve Saðlýk
Politikalarý 

Türkiye'nin sosyo-ekonomik geliþmiþlik
düzeyini ele aldýðýmýzda ülkemizin saðlýk
göstergelerinin tatmin edici olmadýðýný
görürüz. "Ülkemizdeki epidemiyolojik ver-
iler ortaya koymaktadýr ki, Türkiye'deki
ölüm olaylarýnýn en yaygýn nedenleri
önlenebilir ve kontrol edilebilir neden-
lerdir." Türkiye'de toplam saðlýk harca-
malarý içinden temel saðlýk hizmetleri için
ayrýlan paya baktýðýmýzda %2'ler
düzeyinde olduðunu görmekteyiz. Temel
saðlýk hizmetleri için ayrýlan bu payýn
nüfus oraný ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok
yetersiz olduðu sonucu ortaya çýkmaktadýr.
Türkiye'de nüfus sayýsýnda küçük olsa da
yaþanan deðiþimin ortaya çýkarmýþ olduðu
eðilimler saðlýk hizmeti sunumunda bir
deðiþimin gerekliliðini ortaya çýkarmak-
tadýr. Nüfusun büyük bölümünün kýrsal
alanda yaþadýðý Türkiye'de verilen saðlýk
hizmetlerinin sosyalizasyonu yönünde
çalýþmalara, baþka bir deðiþle kýrsal alanda
daha yoðun hizmet verilmesi ve bu böl-
gelere daha fazla yatýrým yapýlmasýnýn
daha zorunlu olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Ancak ülkemiz nüfusu giderek artan oran-
da kentleþmektedir (DPT 1997: s.3). 

"Avrupa Birliði Ülkeleri ile Türkiye
karþýlaþtýrýldýðýnda Türkiye'nin demografik
profili daha gençtir. 1990 yýlýnda 15 yaþ altý
nüfusun toplam nüfusa oranýna bakýldýðýn-
da %35, 65 yaþ ve üzerindekiler ise %4.2
iken, 1996 yýlýnda bu rakamlar %31.7 ve
%4.8 olmuþtur. 2025 yýlýnda da 15 yaþ
altýndaki nüfusun %22.9 ve 65 ve üzeri
nüfusun %9.0 olmasý beklenmektedir."
(DPT 1997: s.4). 

2.1. Türkiye'de Geçmiþ ve Þimdiki
Dönemde Saðlýk Sistemi 

Türkiye son yýllarda birçok alanda olduðu
gibi saðlýk alanýnda da büyük atýlýmlar
gerçekleþtirmiþtir. Orta Asya'dan batýya göç
eden Türkler, yerleþtikleri üç kýtada (Asya,
Avrupa ve Afrika) yüzyýllar boyu hüküm
sürmüþ ve deðiþik halk kitlelerini idare
etmiþtir. Günümüzde refah devleti krizi
tartýþmalarýnda öne çýkan en önemli sorun
sürekli yükselen mali yüküyle saðlýk harca-
malarýdýr. Bugünkü günde olduðu gibi
geçmiþ dönemde de birçok saðlýk harca-
malarý ve yatýrýmlarý gerçekleþtirilmiþtir.
Saðlýk ve týp konusunda Türklerin eski ve
köklü bir bilgi ve tecrübesinin olduðu
kaçýnýlmaz gerçektir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri, onlarýn göçebe ve
savaþçý bir kavim olmalarý ve savaþlarda
yaralananlarý tedavi etmek için týp ve saðlýk
alanýnda kendilerini geliþtirmiþ olmalarýdýr. 

"Eski Türk inancýnda hakim olan
Þamanizm din inancýna göre bazý rahatsý-
zlýk ve hastalýklarýn sebebi kötü ruhlar ve
bu ruhlarýn oluþturduðu problem ve sorun-
lardý." (Altýnbaþ 2005).

Türk geleneðine göre bir tür psikoterapi
olan bu yöndeki týp telkinleri tedavi
yönünde baya etkili olmuþtur. Dini
inanýþlara göre bu yönde oluþan eðilimler
insanlarýn saðlýk ve saðlýk yönündeki
tedavilerinin iyileþtirilmesinde önemli rol
oynamýþtýr. Günümüzde ise bu yönde
yapýlan inanýþlar ve tedavi þekli bulunma-
maktadýr. Ýslamiyet ve sonrasýnda ise, Türk
kavimleri ön Asya denilen ve Mýsýr'ý da
içine alan bölgede yaptýklarý cami ve
medreseler ile týp ilmine büyük katkýlar
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saðlamýþ ve týp alanýnda büyük bilim
adamlarý yetiþtirmiþlerdir. Büyük Türk týp
bilim adamlarýna baktýðýmýzda bunlarýn
arasýnda en ünlü olanlarý "Ýbni Sina,
Lokman Hekim" gösterilebilir.  

XI. Yüzyýlda meþhur olan el-Biruni, özellikle
oðuzlarýn týbbýnýn, hekimlerinin ve ilaçlarýnýn
meþhur olduðunu bildirmekte ve bu konuda
yaptýðý çalýþmalar bunu iþaret etmektedir. Bu
dönemde hastalýklarýn önemli bir kýsmýný
ilaçlarla tedavi eden týp adamlarýnýn
olduðunu geçmiþ döneme ait eserlerden göre-
bilmekteyiz. Osmanlý döneminin en önemli
çalýþmalarýndan biriside hekim baþlýðýna day-
alý saðlýk çalýþmalarýdýr. Bunlar XIX yüzyýlýn
ilk yarýsýndan itibaren hayata geçirilmiþ çalýþ-
malardýr. Özellikle 1837 yýlýnda Harbiye
Nezareti'de kurulan bu saðlýk sistemi Metep-
i Týbbiye-i Adliye-Þahane Nezaretin'ne
devredilerek son bulmuþtur. 1850 yýlýndan
itibaren ise tamamen kaldýrýlmýþtýr. 

Türkiye Cumhuriyeti saðlýk politikalarýna
baktýðýmýzda ise, 1920 ve 1923 yýlý kurtuluþ
savaþý dönemi TBMM Hükümeti Saðlýk
Politikalarý doðrultusunda 20 Nisan 1920'de
ilk defa toplanan TBMM'nin çýkardýðý 20
Mayýs 1920 tarih ve 3 numaralý "Büyük
Millet Meclisi Ýcra Vekillerinin Sureti Ýnti-
habýna Dair Kanun" ile oluþturulmuþtur. 10
farklý bakanlýk arasýnda Sýhhiye ve
Muavenet-i Ýçtimaiye Vekaleti ide bunlarýn
arasýnda bulunmaktadýr. Dr. Adnan ADI-
VAR, baþkanlýðýnda saðlýk hizmetleri
iþletilmeye ve çalýþtýrýlmaya baþlanmýþtýr.
Ýlk öncelikli olarak Ankara Vilayeti
Konaðýnda saðlýk hizmeti ve yönetimi çalýþ-
malarý baþlatýlmýþtýr. Daha sonra Ýstanbul ili
saðlýk örgütü kurulmuþ ve hýzlý bir þekilde
bu hizmetler yurdun birçok yanýna
yayýlmýþtýr. Merkezde Hýfzýssýhha Dairesi,

Sicil Dairesi, Muhasebe ve Evrak kalemleri
kurulmuþ ve taþrada eski saðlýk müdürlük-
leri, hükümetler, belediye ve tefriþ kadrosu
üçe çýkarýlarak saðlýk alanýndaki çalýþmalar
hýzla geniþletilmiþtir. Bu saðlýk çalýþ-
malarýnýn en kapsamlý olanýn ise o dönem
içinde kuduz tedavi merkezinin kurulmasý
ve bu alanda önemli çalýþmalarýn gerçek-
leþtirilmesidir (Özen 2002: ss.8 - 182). 

1923 ve 1937 dönemindeki saðlýk poli-
tikalarýna baktýðýmýzda ise, cumhuriyet
dönemini, aðýr ve yaygýn bir saðlýk sorunlarý
yükü altýnda ezilmekte idi. Bu dönemde
nüfus oldukça yorgun ve saðlýk sorunlarý ile
baþ baþa kalmýþ durumdaydý. Toplumum
büyük bir kesiminde ve özellikle çocuklar-
da hýzlý ve fazla sayýda ölüm vakalarý
görülmekteydi. Aðýr saðlýk sorunlarý ile
uðraþmasý zorlaþan saðlýk hizmetleri farklý
saðlýk politikalarý geliþtirme yönünde
atýlýmlar gerçekleþtirmek için çalýþmalarýna
hýz vermiþtir. 

Sosyalleþtirmeye yönelik 1962 yýlýnda
yapýlan çalýþmalarýn ön hazýrlýklarýnda
bakanlýk bünyesinde kademeli olarak tüm
yurda yayýlmasý planlanan fakat bir türlü
mümkün olmasý saðlanamayan çalýþmalar
ve atýlýmlar gerçekleþtirilmiþtir. 1983 yýlýn-
da ise tüm ülke sosyalleþtirme kapsamýna
alýnmýþtýr (Saðlýk Bakanlýðý 2004).  

Günümüzde yürütülen saðlýk hizmetlerine
baktýðýmýzda ise yaþlý nüfusun artýþý ile
demografik yapýlarýn deðiþmiþ ve teknolo-
jinin ve farmakolojinin geliþmesiyle
maliyetlerin yükseldiðini görmekteyiz.
Sistemi yeniden yapýlandýrmaya ve
maliyetleri kýsma çalýþmalarý, saðlýk sistemi
reformlarýnýn ana meselesi haline gelmiþtir.
Saðlýk reformu tartýþmalarý 90'lý yýllarda hýz
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kazanmýþ, bugünkü hükümetin çalýþmalarý
ile hayata geçirilmesi programa dâhil
edilmiþtir. Saðlýk sistemi reformu ile
amaçlanan bir yandan tüm nüfusu kap-
sayan bir modelin yerleþtirilmesi, bir yan-
dan da sosyal güvenlik sistemleri üzerinde-
ki yükün azaltýlmasý yönünde çalýþmalar
gerçekleþtirilmektedir. 

Geçmiþ dönemlerde ve bugünkü yapýlan
çalýþmalardan anladýðýmýz, bugünkü saðlýk
sisteminin ve saðlýk hizmetlerinin geliþtir-
ilmesinde mevcut olan çeþitli seçeneklerin
ve reformlarýn arkasýndaki varsayýmlarýn
geçerliliðini deðerlendirecek politika
araþtýrmalarýna gereksinim olduðudur.
Türkiye açýsýndan arzulanan ve beklenen
çalýþmalar etkin bir saðlýk sisteminin oluþ-
turulmasýna yönelik alternatifler sunmayý
ve reform çalýþmalarýnýn gündemde olduðu
bir konjonktürde politika süreçlerine katký-
da bulunmasý amaçlanmalýdýr. Bu reform-
lar Avrupa standartlarý ve sosyal devlet
anlayýþý çerçevesinde gerçekleþtirilmelidir.
Saðlýk sistemi çalýþmalarý ve saðlýk hizmet-
lerine yönelik ürünler geniþletilmelidir
(Þener 1996: s.28-132). 

2.2. Türkiye'de Saðlýk Hizmetleri ve
Ürünleri 

"Kiþilerin ve toplumlarýn saðlýðýný koru-
mak, hastalýklarýnda tedavilerini yapmak,
sakat ve kalanlarýn baþkalarýna baðýmlý
olmadan yaþayabilmelerini saðlamak ve
toplumlarýn saðlýk düzeyini yükseltmek
için yapýlan çalýþmalarýn tümüne saðlýk
hizmetleri denir." (Keçe 2009: s.156).

Saðlýk hizmetlerini üç farklý baþlýk ve konu
içinde inceleyebiliriz. Bunlara baktýðýmýz-
da ise; 

l Koruyucu Saðlýk Hizmetleri, 
l Ýyileþtirici, Tedavi Edici Saðlýk 

Hizmetleri, 
l Rehabilitasyon Hizmetleri,

Saðlýk hizmetlerinin saðlanmasý için saðlýk
kurum ve kuruluþlarýnýn birçok farklý
kurum ve kuruluþla iç içe olmasý bir zorun-
luluk haline gelmiþtir. Çevre kirliliði, katý
ve sývý atýklarýn hijyenik olarak imhasý,
hava kirliliðinin önlenmesine yönelik
hizmetler bazý bakanlýklar ve bölge kurum-
larý ile organize olarak saðlanmaktadýr.
Bunlarýn baþýnda belediyeler gelmektedir.
Giderek artan çevre sorunlarý nedeni ile
koruyucu saðlýk hizmetlerine olan ihtiyaç
her geçen gün artýþ göstermektedir.
Kentlere doðru olan hýzlý iç göç, plansýz ve
düzensiz yerleþim alanlarýnýn oluþturul-
masý, çarpýk yapýlanma, alt yapý hizmet-
lerinin saðlanamamasý nedeni ile oluþan
fiziki ve çevresel sorunlar insan saðlýðýný
baþta olmak üzere çevre dengesi üzerinde
büyük tahrifatlar meydana getirmektedir.
Devletin yetiþemediði ve hizmet suna-
madýðý bölgelerde özellikle çevre kirlil-
iðinin oluþturduðu saðlýk sorunlarý birçok
geri dönüþü olmayan problemleri ve
maliyetleri yönetim ve kamu üzerine yýk-
maktadýr. Bu durumda çözüm önerilerinin
oluþturulmasý ve hizmet sunumu giderek
yavaþlamakta ve imkânsýz hale gelmekte-
dir. Bu gibi sorunlarda maliyetler yük-
selmekte ve yatýrýmlar gerçekleþememek-
tedir  (Türk Tabibler Birliði 2005).

3.Güvence ve Emeklik 

"Hýzlý geliþen dünya da yeni üretim ve
hizmet kollarý ortaya çýkmakta, mevcut
olan hizmet ve üretim kollarý ise geliþim
göstererek daha da büyümektedir. Bu
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geliþme insanlar için birçok avantaj ve
kolaylýklar sunmakta iken, birçok risk ve
tehlike faktörlerini de beraberinde
getirmektedir." (Tanrýverdi 2009: s.22). 

Türkiye ve diðer geliþen dünya ülkelerinde
de çalýþanlara yönelik iþ riskleri ve tehlikeleri
gün geçtikçe artmaktadýr. Dünyanýn çeþitli
ülkelerinde, çalýþanlarýn iþ ortamlarýna, çalýþ-
ma koþullarýna ve çalýþan saðlýðýna iliþkin
kanunsal düzenlemeler yapýlmakta ve her
çalýþanýn iþ ve iþe baðlý saðlýk ve güvenlikleri
devlet güvencesi altýna alýnmaktadýr.
Devletin sosyal devlet anlayýþý ile halkýnýn
ve toplumun diðer bireylerine yönelik uygu-
ladýðý saðlýk güvencesi ve sosyal güvenlik
hizmetleri saðlýk sistemi içinde önemli bir
yeri kapsamaktadýr. 

"Bu geliþim ve uygulamalarýn paralelinde
Türkiye, Avrupa Birliði (AB) üyelik müza-
kerelerinin de etkisi ile çalýþan saðlýðý ve
güvenliði konusunda kendi mevzuatýnýn
AB mevzuatýna uygunluðunu artýracak
düzenlemelerde bulunmuþtur." (Tanrýverdi
2009: s.23). Çalýþan ve emekli olan birey ve
toplum üyelerinin saðlýðý ve güvenliði
konusunda yapýlan birçok mevzuat düzen-
lemelerinde AB'ye fazlaca atýfta bulunul-
muþtur. Devletin asli ve sosyal görevleri
arasýnda toplumun saðlýðý ve sosyal güven-
liðini saðlamasý yönünde sorumluluðu
bulunmaktadýr. Oluþmuþ veya oluþabilecek
saðlýk sorunlarýna iliþkin güvence yaratýl-
masý ve bunun toplum üzerinde iþleyiþini
saðlamasý gerekmektedir. Bu nedenle
çalýþan ve emekli olan toplum bireylerinin
tam olarak bu hizmet ve güvenceden yarar-
lanabilmesi için sosyal güvenlik sisteminin
iþleyiþi çok yönlü ve kapsamlý olmalýdýr.
Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetleri "SGK"
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan gerçek-

leþtirilmektedir. SGK nýn bünyesinde bulu-
nan SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli
Sandýðý ve Bað-Kur toplum adýna sosyal
güvenlik ve emeklilik hizmetlerini yürütmek-
tedir. Yenilenen sosyal güvenlik yapýsý ile bu
üç kurum tek çatý SGK altýnda toplanmýþtýr. 

3.1. SSK - Emekli Sandýðý - Bað-Kur 

Türkiye'de faaliyet gösteren ve üyelerine
veya bakmakla yükümlü olduklarý yakýn-
larýna belirli koþullar gerçekleþtiðinde
yaþlýlýk, malullük ve ölüm sigortasý adý
altýnda aylýk veren sosyal sigortalar kurum-
larý, memurlar için emekli sandýðý, iþçiler
için sosyal sigortalar kurumlarý, baðýmsýz
olarak iþletme ve ticaret yapan kurum
çalýþanlarýna ise bað-kur hizmet vermekte-
dir (TÝSK 2010). 

"Dünyada kamusal emeklilik olarak bilinen
ve çalýþan kesimlerin katýlma zorunluluðun-
da olduklarý, devletin yönetimi ve denetimi
altýnda faaliyet gösteren birinci ayak sosyal
sigorta kurumlarý, ülkemizde de emeklilik
sisteminin zorunlu birinci ayaðýný oluþtur-
maktadýr. Zorunluluk veya gönüllülük
esasýna dayalý olarak iþyeri veya iþkolu
bazlý faaliyet gösteren ikinci ayak mesleki
emeklilik programlarý ülkemizde yeterince
geliþememiþ ve Ordu Yardýmlaþma Kurumu
(OYAK) örneðinde olduðu gibi kýsmi uygu-
lamalarla sýnýrlý kalmýþtýr. Mesleki
emeklilik ayaðýnýn olmadýðý ülkelerde ikin-
ci, olduðu ülkelerde ise üçüncü ayak olarak
hayat sigortasý ve bireysel emeklilik adý
altýnda özel emeklilik programlarý faaliyet
göstermektedir (TÝSK 2010). 

l Emekli Sandýðý: Genel olarak kamu kes-
iminde memur olarak çalýþanlara ve onlarýn
bakmakla yükümlüðü olduðu kiþilere

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 57



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

sosyal güvence veren bir sosyal güvenlik
kuruluþudur (5434 Sayýlý Kanun, 1949). 18
Yaþýný doldurmuþ Türk vatandaþlarýndan
belli yerlerde ve belirli iþlerde çalýþanlar
Emekli sandýðýna iþtirakçi olabilmektedir.
Emekli sandýðýnýn, 30 Haziran 2003 tarihi
itibariyle 2.424.679 iþtirakçisi ve 1.433.818
emekli, malul, dul ve yetim sigortalýsýn
bulunmaktadýr (5434 Sayýlý Kanun, 1949).
Emekli sandýðýnýn finansmaný, kesenekler,
karþýlýklar, hazine katkýsý ve öteki gelirler-
den saðlanan kaynaklardan oluþmaktadýr.
Giriþ keseneði, emekli sandýðýn baðlý bir
göreve baþlayanlardan emeklilik keseneðine
esas ilk aylýklardan bir defaya mahsus
olmak üzere %25 oranýnda alýnmaktadýr
(www.emekli.gov.tr). Giriþ keseneðinin
alýndýðý ilk ay için ayrýca aylýk kesenek
kesenek alýnmamaktadýr. Aylýk kesenek,
iþtirakçilerden her ay emeklilik keseneðine
esas aylýklarý üzerinden %16 oranýnda alýn-
maktadýr (4447 sayýlý kanun, 1999). Artýþ
keseneði, emekliliðe esas aylýk veya ücret-
leri yükselenlerden ilk aylýklarýn farký kadar
olmakta ve bu fark artýþ keseneði olarak
emekli sandýðýna gönderilmektedir (1479
sayýlý kanun). 

l Sosyal Sigortalar Kurumu: Baðýmlý
çalýþan gruplarýndan iþçilere ve onlarýn bak-
makla yükümlü olduklarý kiþilere sosyal
güvence veren bir sosyal güvenlik kuru-
luþudur (506 Sayýlý Kanun, 1964). Aralýk
2002 tarihi itibariyle 5.257.000 aktif sigor-
talýsý olan SSK'nýn, 3.621.213 kiþi malullük,
yaþlýlýk ve ölüm aylýðý alan pasif sigortalýsý
bulunmaktadýr (www.ssk.gov.tr). Sosyal
Sigortalar Kurumunun finansmaný genel
olarak iþçi ve iþverenlerden alýnan primlerle
saðlanmaktadýr. Ýþ kazalarý ve meslek
hastalýklarý sigortasý için prim oraný yapýlan

iþlerdeki 12 tehlike sýnýfýna göre %0,5 dil-
imlik artýþlarla sigortalýnýn kazancýndan
%1,5 ile %7 oranýnda deðiþmekte ve
tamamýný iþveren ödemektedir. Hastalýk sig-
ortasý için toplam prim oraný, sigortalýnýn
prime esas kazancýnýn %11'i oranýnda olup
bunun %5'i sigortalý, %6'sý da iþveren payý
olmaktadýr. 

Analýk sigortasý primi, sigortalýnýn prime
esas kazancýnýn %1'i oranýnda olup, sigor-
talýnýn erkek veya kadýn, bekâr veya evli
olmasýna bakýlmaksýzýn iþveren tarafýndan
ödenmektedir. Malullük, yaþlýlýk ve ölüm
sigortalarý primi oraný, sigortalýnýn
kazancýnýn %20'si oranýndadýr (Maden
Ýþlerinin Yer Altý Ýþlerinde Çalýþanlar Ýçin
Bu Oran %22 Olup, %13'ü Ýþveren, %9'u
Sigortalý Tarafýndan Karþýlanmaktadýr.).
Bunun %9'u sigortalý, %11'i iþveren payýdýr.
Ýþsizlik sigortasý primi oraný sigortalýnýn
kazancýnýn %7'si oranýndadýr (Ýþsizlik
Sigortasý Fonunda Biriken Miktar Ýhtiyacýn
Çok Üzerinde Olduðundan 2002, 2003 Ve
2004 Yýlý Bütçe Kanunlarýna Koyulan
Hükümlerle 2002, 2003 Ve 2004 Yýlýnda
Ýþsizlik Sigortasý Primi, Katkýda Bulunanlar
Ýçin 1'er Puan Azaltýlarak Toplam %4
Oranýnda Alýnmýþtýr). Bunun %3'ü iþveren,
%2'si sigortalý ve %2'si de devlet payý
olarak ödenmektedir. Sigorta kollarýnýn
genel toplamýna bakýldýðýnda sosyal sigorta
prim oranlarý sigortalýlar için kazançlarýnýn
%16'sý iþverenler için ise %22,5-28'i kadar
olmaktadýr. 

Bað-Kur: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer
Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu'nun kýsa adý Bað-Kur olup, genel
olarak baðýmsýz çalýþanlara sosyal güvence
vermektedir (1479 sayýlý kanun, 1971). 30
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Haziran 2003 tarihi itibariyle 3.350.104
aktif sigortalýsý olan Bað-Kur'un, yaþlýlýk,
malullük ve ölüm aylýðý alan 1.427.651
pasif sigortalýsý bulunmaktadýr (2926 sayýlý
kanun, 1983). Bað-Kur'un finansmaný genel
olarak toplanan primlerle saðlanmaktadýr.
Sisteme ilk girerken ilk 12 basamak içinde
istenen basamaðýn seçilebildiði Bað-Kur'da
toplam 24 basamak vardýr. Her basamakta
bekleme süresi bir yýl olup 12. basamaða
kadar prim ödenmesine ve talep edilmesine
bakýlmaksýzýn kurum tarafýndan basamak
yükseltilmektedir. 12. basamaktan sonra
basamak yükseltilmesi için son basamakta
iki yýl geçmesi, sigortalýnýn yazýlý talepte
bulunmasý ve talep tarihinden önceki ayýn
sonu itibariyle de prim ve diðer borçlarýný
ödemiþ olmasý gerekmektedir. Her basamak
yükseltiliþinde sigortalýlar bir defa basamak
yükseltme farký ödemektedir (www.bag-
kur.gov.tr). Zorunlu sigortalýlýk dýþýnda
isteðe baðlý olarak ev kadýnlarý ve
Türkiye'de ikamet eden yabancýlar Bað-Kur
sigortalýsý olabilmektedir (1479 sayýlý
kanun, 1971). Prim oranlarý, sigortalýnýn
bulunduðu gelir basamaðýnýn %20'si
yaþlýlýk, malullük ve ölüm sigortasý için,
%20'si de saðlýk sigortasý için olmak üzere
toplam %40 oranýndadýr (1479 sayýlý
kanun, 1971). Ayrýca ilk giriþte %25 oranýn-
da giriþ keseneði alýnmaktadýr (www.bag-
kur.gov.tr; 1479 sayýlý kanun, 1971).

Genel olarak; geliþmiþ ülkelerde gönüllülük
esasýna dayalý, geliþmekte olan ülkelerde ise
zorunluluk esasýna dayalý özel emeklilik
programlarý, ülkemizde de gönüllülük
esasýyla hayat sigortacýlýðý olarak yýllardan
beri, çalýþmamýzýn esas konusunu oluþturan
bireysel emeklilik sistemi olarak ise 27
Ekim 2003 tarihinden itibaren fiilen bulun-
maktadýr." (TÝSK 2010).

3.2. SGK Yapýsý ve Ýþlevleri 

"Sosyal sigorta kollarý ile ilgili ilk kanun,
27.06.1945 tarihli, 4772 sayýlý Ýþ Kazalarý,
Meslek Hastalýklarý ve Analýk Sigortalarý
Kanunudur. Bu Kanunun 1945 yýlýnda
yürürlüðe girmesi ile Ýþ Kazalarý, Meslek
Hastalýklarý ve Analýk Sigortasý uygulan-
maya baþlamýþtýr. Anýlan Kanuna paralel
olarak 16.07.1945 tarihinde 4792 sayýlý Ýþçi
Sigortalarý Kurumu Kanunu çýkarýlmýþtýr.
Bu Kanunun 01.01.1946 tarihinde yürür-
lüðe girmesi ile Ýþçi Sigortalarý Kurumu
doðmuþtur. Ýþçi statüsünde çalýþanlara
iliþkin sigorta kollarýna ait çeþitli kanunlara
daðýlmýþ bulunan düzenlemeler, sosyal
güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961
Anayasasýnýn yürürlüðe girmesini takiben
yeniden gözden geçirilerek, 17.07.1964
tarih ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar
Kanunu'nda birleþtirilmiþtir. 01.03.1965
tarihinde yürürlüðe giren bu Kanunla, Ýþçi
Sigortalarý Kurumu, Sosyal Sigortalar
Kurumu adýný almýþ, iþçi statüsünde
çalýþanlarýn sosyal güvenlikleri alanýnda
yeni, çaðdaþ hak ve olanaklar saðlan-
mýþtýr." (www.ssk.gov.tr).

3.3. Ticari Sigorta  

Özel sektör sigorta kuruluþlarýnýn prim
karþýlýðýnda herhangi bir konuda verebile-
cekleri ticari hizmet ve garantidir
(Sargutan 2006: ss.53-55). 

3.4. Hastalýk Sosyal Sigorta

Ayný niteliklere sahip tüm bireylere ayný
kapsamda ve pirim karþýlýðýnda belli konu-
larda sosyal/toplumsal nitelikli devlet
güvencesidir. Hastalýk sigortasý, genellikle
hastalýk hallerinde ihtiyaç duyulabilecek
saðlýk konusunda devlet güvencesidir. 
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3.5. Sosyal Saðlýk Sigortasý  ve  Saðlýk
Güvenliði 

Kiþilerin ve bireylerin, ihtiyaçlarý olabile-
cek kiþiye yönelik koruyucu, geliþtirici ve
tedavi edici, tüm saðlýk hizmetlerinin prim
karþýlýðýnda verileceðini içeren devlet
güvencesidir (Savaþ 2001: s.24). 

3.6. Özel Saðlýk Sigorta Sistemi ve Yapýsý 

Çalýþanlarýn Özel saðlýk sigortasý priminin
çalýþanlarca veya iþverence ödenmesine
göre gider kabul edilme ve vergileme
deðiþmektedir. Çalýþanlara ait Özel saðlýk
sigortasý gider olarak yazýlabilmektedir.
Çalýþanlarýn kendileri, eþleri ve 18 yaþýndan
küçük çocuklarý için yaptýrdýklarý sigorta
poliçesi primleri gider olarak kabul
edilmektedir. Ýþveren tarafýndan çalýþanlarýn
sigortalanmasý durumunda bu çalýþanlar
için ek bir fayda saðladýðýndan çalýþanlarýn
ücretine ilave edilip vergiye tabi tutulmasý
gerekmektedir. Fakat bunu yaparken de brüt
ücretlerinin % 5 i ne kadar olan prim tutar-
larý ücretten düþülebiliyor (Kýzýl 2009). 

4.UYGULAMA

4.1.Çalýþmanýn amacý:

Yaptýðýmýz çalýþmada saðlýk kurum ve kuru-
luþlarýnda "2010 Öncesi Ve Sonrasý Saðlýk
Ve Emeklilik Sisteminin Kýyaslý Analizi"
üzerine araþtýrma yapýlmýþtýr. Yaptýðýmýz bu
çalýþmada katýlýmcýlarýn demografik özellik-
lerinin 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve
emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin
araþtýrýlarak sonuçlar elde edilmiþtir. 

4.2.Çalýþmanýn yöntemi:

Uygulama NÝSAN/MAYIS "aylarý içinde
49 günde" uygulanmýþtýr. Anket iki

bölümde yer alan 30 ifadeden oluþmaktadýr.
Soru formunun birinci bölümünde 9
demografik özellikleri yansýtan soru, ikinci
bölümde ise çalýþanlarýn 2010 öncesi ve
sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansý deðerlendirilmesine yönelik 21 ifade
bulunmaktadýr. 2010 öncesi ve sonrasý
saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn
yer aldýðý sorular 5'li likert ölçeði ile deðer-
lendirilmiþtir. 5'li likert ölçeðinde 1- kesin-
likle katýlýyorum, 2- katýlýyorum, 3-
kararsýzým, 4- katýlmýyorum, 5- kesinlikle
katýlmýyorum cevaplarý kullanýlmýþtýr. 

Araþtýrma verilerinin analizinde SPSS 15,0
paket programý kullanýlmýþtýr. 

Anket formu iki bölümden oluþmaktadýr.
Birinci bölümde katýlýmcýlarýn 2010 öncesi
ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansýna yönelik sorular ikinci bölümde
ise demografik özelliklere yönelik sorular
sorulmuþtur. 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk
ve emeklilik sistemi performansýnýn
katýlýmcýlar üzerindeki etkisi incelenmiþtir.

4.3.Bulgular

4.3.1.Demografik bulgular

Araþtýrma kapsamýnda, araþtýrmaya katýlan
bireylerin yaþlarý, cinsiyet durumu, medeni
durumu, öðrenim durumu, emekli olunan
kurum, çalýþma hayatý, çalýþma yýlý, kronik
hastalýk olma durumu, yaþadýðý bölge konu-
muna iliþkin sonuçlar aþaðýda açýklanmýþtýr.

Yas deðiþkeni frekans daðýlýmýna bakýldýðýn-
da, katýlýmcýlarýn %36'sý  35 yaþ ve altý
olduðu, %29,5'i 50-65 yaþ arasý olduðu,
%23,5'i 35-49 yaþ arasý olduðu, %11'i ise 66
yaþ ve üzeri olduðu görülmüþtür.
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Araþtýrmaya katýlan bireylerin %55,5'inin
erkek olduðu, %44,5'inin kadýn olduðu
belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %72'sinin
evli olduðu, %28'inin ise evli olmadýðý
belirlenmiþtir.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin öðrenim
durumu incelendiðinde; %41,5'inin lise
mezunu, %33,5'inin lisans üzeri ve eðitimi
aldýðý, %25'inin ise ilköðretim mezunu
olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþtýðý
kurum incelendiðinde; %66,5'inin kamu
çalýþaný olduðu, %26,5'inin özel sektör
çalýþaný olduðu, %3,5'inin iþveren olduðu,
%3,5'inin baðýmsýz çalýþtýðý belirlenmiþtir. 
Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma hay-

atý incelendiðinde; %55,5'inin halen
çalýþtýðý, %44,5'Ýnin emekli olduðu belir-
lenmiþtir.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma yýlý
incelendiðinde; %32'sinin 20-29 yýl arasýn-
da çalýþtýðý, %30,5'inin 10 yýla kadar
çalýþtýðý, %20,5'inin 10-19 yýl arasýnda
çalýþtýðý, %17'sinin ise 30 yýl ve üzeri
çalýþtýðý belirlenmiþtir.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin kronik
hastalýðý bakýmýndan incelendiðinde;
%71'inin kronik hastalýðý olmadýðý, %29'unun
kronik hastalýðý olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin yaþadýðý yer
bakýmýndan incelendiðinde; %97,5'inin il
merkezinde yaþadýðý, %2,5'unun ise il dýþý
ilçede yaþadýðý belirlenmiþtir.

Tablo 1. Bireylerin çalýþma yýlý ile yaþ arasýndaki iliþkinin daðýlýmý

Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma yýlý
ile yaþ arasýndaki iliþki incelendiðinde; 10
yýla kadar çalýþma hayatý olanlarýn %93,4'ü
35 yaþ ve altý olduðu, 10-19 yýllýk çalýþma
hayatý olanlarýn %51,2'si 35-49 yaþ arasýn-
da olduðu, 20-29 yýllýk çalýþma hayatý olan-
larýn %50'si 50-65 yaþ arasýnda olduðu, 30

yýl ve üzeri çalýþma hayatý olanlarýn %61,8'i
50-65 yaþ arasýnda olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrma sonucunda çalýþma yýlý ile yaþ
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu belirlenmiþtir. 
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Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma hay-
atý ile yaþ arasýndaki iliþki incelendiðinde;
emekli olanlarýn %59,6'sý emekli olduðu,
halen çalýþanlarýn ise %64,9'u 35 yaþ ve altý

olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma sonucunda
çalýþma hayatý ile yaþ arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.

Tablo 2. Bireylerin çalýþma hayatý ile yaþ arasýndaki iliþkinin daðýlýmý

Tablo 3. Bireylerin kronik saðlýk sorunu ile yaþ arasýndaki iliþkinin daðýlýmý

Araþtýrmaya katýlan bireylerin kronik saðlýk
sorunu ile yaþ arasýndaki iliþki ince-
lendiðinde; kronik saðlýk sorunu olanlarýn
%53,4'ü 50-65 yaþ arasýnda olduðu, kronik
saðlýk sorunu olmayanlarýn %46,5'i 35 yaþ
ve altý olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrma sonucunda kronik saðlýk sorunu
ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý
bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.

4.2. Katýlýmcýlarýn demografik özel
likleri ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk
ve emeklilik sistemi performansýnýn
deðerlendirilmesi

Bu bölümde katýlýmcýlarýn 2010 öncesi ve
sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansýnýn deðerlendirilmesi sonucu oluþan
öncelik sýralarý ortalama ve standart sapma
deðerleri belirlenmiþtir. Maddeler arasýnda
ise en yüksek deðeri "Emeklilik maaþýmla
geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim"
maddesine ait olduðu, en düþük deðeri ise
"Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken
halkýn görüþü alýnmalý" maddesine ait
olduðu belirlenmiþtir. 
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Tablo 4. 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýna ait tanýmlayýcý
istatistikleri daðýlýmý

Çalýþmamýzda yaþ daðýlýmý ile 2010 öncesi
ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansýnýn etkisinin olup olmadýðý Anova
testi ile incelenmiþtir. Buna göre katýlým-
cýlarýn yaþýnýn, 2010 öncesi ve sonrasý
saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn
etkisinin olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05).

Araþtýrmamýzda cinsiyet durumun 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi
performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna
bakýldýðýnda cinsiyet durumu ile 2010 önce-
si ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansý arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu
belirlenmiþtir (p<0,05). 

Araþtýrmamýzda medeni 2010 öncesi ve
sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna
bakýldýðýnda, medeni durum ile 2010 önce-
si ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansýnýn arasýnda anlamlý bir iliþki
olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). 

Araþtýrmamýzda çalýþýlan kurumun 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi
performansýnýn etkisinin Anova testi
sonuçlarýna bakýldýðýnda, çalýþýlan kurum ile
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansýnýn arasýnda anlamlý bir
iliþki olduðu belirlenmiþtir (p<0,05).
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Gruplar arasýndaki iliþki incelendiðinde ise,
kamu çalýþaný ile iþveren arasýnda iliþki
olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda çalýþ-
ma durumunun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk
ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin
t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda2010 öncesi ve
sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansý ile çalýþma durumu arasýnda anlamlý
bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). 

Araþtýrmamýzda çalýþma yýlý daðýlýmýnýn
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansýnýn üzerine etkisinin
Anova testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi
performansý ile çalýþma yýlý arasýnda anlamlý
bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05).

Araþtýrmamýzda kronik saðlýk sorunu
daðýlýmýnýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk
ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine
etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansý ile kronik saðlýk sorunu
olma durumu arasýnda iliþki olmadýðý belir-
lenmiþtir (p>0,05). 

Araþtýrmamýzda yaþanýlan bölge durumu ile
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansýnýn üzerine etkisinin t
testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi
ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansý ile yaþanýlan bölge durumu arasýn-
da anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.
Araþtýrma sonucunda tutum deðerlendirme
anketi sonuçlarýna göre;

l Katýlýmcýlarýn"Saðlýk/emeklilik planla-
malarý yapýlýrken halkýn görüþü alýnmalý"
önermesine %67 oranýnda kesinlikle
katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Saðlýk/emeklilik reform-

larý konusunda yapýlan çalýþmalar beni tat-
min etmiyor" önermesine %43 oranýnda
katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Kiþisel/ailevi saðlýk/emeklilik
ihtiyaçlarýmýn karþýlanmasýnda rahatlýkla
iletiþim kurabilmekteyim" önermesine
%35,5 oranýnda katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Rahatsýzlýðým/þikâyet-
lerim konusunda doktorumla rahat
konuþup sorunlarýmý anlatabilmekteyim"
önermesine %28,5 oranýnda katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Ýþ yerim saðlýklý çalýþ-
ma olanaklarýna sahip/sahip deðildi"
önermesine %31 oranýnda katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Ýþ yeri yönetimi
saðlýk yönünden gerekli tedbirleri
almamakta/almamaktaydý" önermesine
%31,5 oranýnda katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Çalýþtýðým iþyerinde
hekim ve saðlýk personeli bulunmak-
ta/bulunmaktaydý" önermesine %36,5
oranýnda kesinlik katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Aldýðým ücret yap-
týðým iþe uygun/uygundu" önermesine
%33,5 oranýnda kesinlikle katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Ücret/ikramiyemi
zamanýnda alýrým/alýrdým" önermesine
%36 oranýnda katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Performans deðer-
lendirmesi adil/adildi önermesine
%35,5 oranýnda katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Sosyal güvenlik hak-
larýndan yeterince yararlanýyorum/yarar-
lanýrdým" önermesine %37 oranýnda
katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Tüm sosyal haklarým
konusunda tam bilgim var/vardý" öner-
mesine %30,5 oranýnda katýlmadýðý
l Katýlýmcýlarýn "Sýk sýk iþ deðiþtiriyo-
rum/deðiþtirirdim" önermesine %40
oranýnda kesinlikle katýlmadýðý,
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2010 öncesi Þimdiki durumu

Vatandaþýn istediði hastaneye gidememesi, Ýnsan merkezli hizmet anlayýþýna doðru ilaç
kuyruðu olmasý zihniyet deðiþimi

Baðkur-SSK-emekli sandýðý olarak ayrý ayrý Yaygýn ve eþit saðlýk güvencesi: "Genel 

saðlýk güvenlik kurumlarý mevcut iken Saðlýk Sigortasý" geçiþ olmuþtur. 

Koruyucu temel saðlýk hizmetleri için 
ayrýlan bütçe çok düþük idi. Saðlýk ocaklarý 
sayý ve yapý olarak çok zayýftý 

Koruyucu ve temel saðlýk hizmetlerinde
seferberlik kapsamýnda, koruyucu temel
saðlýk hizmetleri için ayrýlan bütçe 3 katýn-
dan fazla olmuþtur. Her hekime bir oda ver-
ilmesi için çalýþmalar hýzlandý. 

Tablo 5. Saðlýk ve Emeklilik Sisteminin 2010 Öncesi ve Mevcut Durumu

l Katýlýmcýlarýn "Ýþ yeri sosyal tesisleri
uygun/uygundu" önermesine %37 oranýn-
da katýlmadýðý
l Katýlýmcýlarýn "Sosyal güvenlik prim-
lerim aldýðým ücrete uygun/uygundu"
önermesine %43 oranýnda katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Emeklilik maaþýmla
geçimimi saðlayacaðýmý düþünmektey-
im" önermesine %60,5 oranýnda kesin-
likle katýlmadýðý
l Katýlýmcýlarýn "Saðlýk sistemine katký
payým çok yüksek/yüksekti" önerme-
sine %40,5 oranýnda katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Emeklilik ve saðlýk sis-

temi iþlemleri çok yorucu/yorucuydu"
önermesine %33,5 oranýnda katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Ücretimle/aylýðýmla
insanca yaþama olanaðýna sahibim/sahip-
tim" önermesine %44,5 oranýnda kesinlik-
le katýlmadýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Önceki saðlýk/emeklilik
sistemi bu günküne göre daha iyiydi"
önermesine %31 oranýnda kesinlikle
katýldýðý,
l Katýlýmcýlarýn "Emeklilik/saðlýk sis-
temi daha geliþmiþ bir ülkede yaþamak
isterdim" önermesine %64,5 oranýnda
kesinlikle katýldýðý belirlenmiþtir. 

Birinci basamak saðlýk hizmetlerinde
dönüþüm: Aile Hekimliði uygulanmasýna
geçildi. Hastalarýn doktorlarýný seçme
imkânýnýn olmasý, devamlý iliþkilerini
sürdürmelerinin saðlanmasý, doktorun
bireyi daha yakýndan tanýmasý saðlanmýþtýr.

Bireyler doktor seçimi yapamamakta idi. 

Her hekime bir oda verilmesi için çalýþ-
malar hýzlandý.

Birinci basamak saðlýk hizmeti veren
kurumlarda teþhis araçlarý ve hekim sayýlarý
çok düþük seviyede idi

Hastane hizmetlerinde zihniyet deðiþimi
yaþandý. Sevk oraný %6-7 oranýnda düþtü.

Hastanelerde sevk oraný çok yüksek
seviyede idi.
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Performansa göre ek ödeme yapýlmasý baþ-
landý. Pay oraný %150-%800 arasýnda yük-
selme kaydedilmiþtir. 

Geçmiþ dönemde katký payý olarak
daðýtýlan döner sermaye birikimi olan
kurumlarda oran maksimum temel maaþýn
%100'ü kadar olduðu görülmektedir.

Bebek saðlýk verilerinde iyileþmeler saðla-
mak amacýyla, bebekleri ve gebeleri kansý-
zlýktan korumak için ücretsiz demir desteði
ve bebeklerde kemik geliþimini destekle-
mek için yine ücretsiz olarak D vitamini
daðýtýmýna baþlandý.

Kýzamýk-kýzamýkçýk-kabakulak (KKK) ve
menenjit (Hemofilus influenza tip (Hib))
asýlarý dâhil edilerek 10 aþý programda yer aldý

Öncesinde sadece 7 hastalýða karþý aþý
yapýlmakta idi

Hastane hizmetlerinde kayýt ve kontrol
edilebilirlik üst seviyelere çýkarýldý

Kamu hastaneleri daðýnýk yapýda çalýþmak-
ta idi. Kaynaklar kýsýtlý durumda idi.

Saðlýkta insan kaynaklarý yönetimi ile çok
sayýda saðlýk personeli istihdam edildi.

Saðlýk personeli çok düþük seviyede idi

Saðlýkta dönüþüm programý kapsamýnda
"saðlýk hizmetlerinde kalite ve akreditasy-
on" baþlýðýnda kalite çalýþmalarý yapýlmaya
baþlandý.

Kaliteye önem düþük seviyede idi

Saðlýk bilgi sistemi kuruldu. Ýletiþim kuru-
lan kurum standart tanýmlarý, hizmet veren
doktorlarýn veri bankasý, uluslar arasý kabul
edilmiþ hastalýk sýnýflamasý, ilaç ve týbbi
malzeme kodlamalarý gibi standart kodla-
ma sistemleri belirlenmiþtir.

Saðlýk bilgilendirilmesi geliþi güzel yapýl-
maktaydý. Kayda alýnan dosyalara tekrar
ulaþýlmasý çok zordu ve zaman kaybýna
neden olmaktaydý.

Ýlk defa 2007 yýlýndan itibaren sigortalý ola-
cak erkekler için emeklilik yaþý 60, 2036
yýlýndan itibaren ise kademeli olarak arta-
cak ve 2044 yýlýnda 65'e ulaþacaktýr. Ýlk
defa 2008 yýlýndan itibaren sigortalý olacak
kadýnlar için ise emeklilik yaþý 2036 yýlýna
kadar 58, 2036 yýlýndan itibaren ise
kademeli olarak artacak ve 2048 yýlýnda
65'e ulaþacaktýr.

Emeklilik sisteminde belli bir yaþý ve primi
dolduran kiþiler 08.09.1999 tarihinde 18 yýl
ve daha fazla sigortalýlýk süresi bulunan
kadýnlar 5000 gün malüllük, yaþlýlýk, ölüm
sigortalarý pirimi ödemiþ olmak þartý ile 20
yýlý tamamladýklarýnda, 08.09.1999 tari-
hinde 23 yýl ve daha fazla sigortalýlýk süre-
sine sahip olan erkek sigortalýlar ise 25 yýlý
ve 5000 günü tamamladýklarý tarihte emek-
li olabilmekteydi
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Saðlýk sisteminde 2010 öncesi ve þimdiki
durumu incelendiðinde; 2010 öncesine
göre saðlýk sisteminde köklü deðiþimler
yapýldýðý göze çarpmaktadýr. Özellikle
koruyucu saðlýk hizmeti alanýnda yapýlan
düzenlemeler, ülkemizin geliþmiþlik
düzeyini üst seviyelere çýkaracak konuma
gelmiþtir. Hastalýk durumundan önce iyilik
halinin korunmasý ve bu konuda halký bil-
inçlendirmek öncelikler arasýna girmiþtir.
Kaliteli hizmet ve þeffaflýk halkýn saðlýk
sistemine karþý güvenini ve olumlu bakýþýný
saðlamýþtýr.

Emeklilik sistemine baktýðýmýzda ise daha
uzun süre çalýþmayý, çalýþma ücretinin
daha büyük bölümünün biriken paraya
(prime) dâhil edilmesini öngörmektedir.
Ekonomik geliþme düzeyimizin giderek
iyileþeceði, bunun da genel ücret düzeyini
yükselteceði göz önüne alýndýðýnda, gele-
cekte emekli aylýklarýnýn satýn alma gücü
bakýmýndan bugünkünden daha yüksek
olmasý beklenmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERÝLER

Araþtýrmamýzýn sonunda katýlýmcýlarýn
büyük çoðunluðunu 35 yaþýn altýndaki
bireyler oluþturmaktadýr. Bu katýlýmcýlarýn
yine büyük çoðunluðunu erkekler ve evli
olan kiþiler oluþturmuþtur. Bir diðer önem-
li bulgu ise; yine katýlýmcýlarýn büyük
çoðunluðunun lise ve üzeri eðitim aldýklarý
da tespit edilmiþtir. Çalýþtýklarý kurum ve
sektör açýsýndan baktýðýmýzda ise, büyük
çoðunluk kamu alanýnda çalýþanlardan
oluþmaktadýr. Bir farklý nokta ise; katýlým-
cýlarýn büyük þehirlerde ve üniversite ile
tam teþekküllü hastanelerden yararlanan-
lardan oluþmasýdýr. Çalýþmamýzda sonu-
cunda çalýþma yýlý ile yaþ arasýnda istatis-

tiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belir-
lenmiþtir.

Çalýþmamýzda sonucunda çalýþma hayatý
ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý
bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.

Çalýþmamýzda sonucunda kronik hastalýk
ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý
bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.

Bu bölümde katýlýmcýlarýn 2010 öncesi ve
sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansýnýn deðerlendirilmesi sonucu oluþan
öncelik sýralarý ortalama ve standart sapma
deðerleri belirlenmiþtir. Maddeler arasýnda
ise en yüksek deðeri "Emeklilik maaþýmla
geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim"
maddesine ait olduðu, en düþük deðeri ise
"Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken
halkýn görüþü alýnmalý" maddesine ait
olduðu belirlenmiþtir.

Çalýþmamýzda yaþ daðýlýmý ile 2010 öncesi
ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansýnýn etkisinin olup olmadýðý Anova testi
ile incelenmiþtir. Buna göre katýlýmcýlarýn
yaþýnýn, 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve
emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin
olmadýðý belirlenmiþtir. 35 yaþ ve altý olan
bireylerde daha etkili olduðu görülmüþtür.

Araþtýrmamýzda cinsiyet durumun 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik siste-
mi performansýnýn etkisinin t testi
sonuçlarýna bakýldýðýnda cinsiyet durumu
ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve
emeklilik sistemi performansý arasýnda
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Bu
anlamlýlýðýn kadýnlardan kaynaklandýðý
belirlenmiþtir.
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Araþtýrmamýzda medeni 2010 öncesi ve
sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi perfor-
mansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna
bakýldýðýnda, medeni durum ile 2010 önce-
si ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansýnýn arasýnda anlamlý bir iliþki
olmadýðý belirlenmiþtir.

Araþtýrmamýzda çalýþýlan kurumun 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik siste-
mi performansýnýn etkisinin Anova testi
sonuçlarýna bakýldýðýnda, çalýþýlan kurum
ile  2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve
emeklilik sistemi performansýnýn arasýnda
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.
Gruplar arasýndaki iliþki incelendiðinde ise,
kamu çalýþaný ile iþveren arasýnda iliþki
olduðu belirlenmiþtir.

Araþtýrmamýzda çalýþma durumunun 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi
performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna
bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk
ve emeklilik sistemi performansý ile çalýþma
durumu arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý
belirlenmiþtir.

Araþtýrmamýzda çalýþma yýlý daðýlýmýnýn
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansýnýn üzerine etkisinin
Anova testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010
öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik siste-
mi performansý ile çalýþma yýlý arasýnda
anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir.

Araþtýrmamýzda kronik saðlýk sorunu
daðýlýmýnýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk
ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine
etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansý ile kronik saðlýk sorunu

olma durumu arasýnda iliþki olmadýðý belir-
lenmiþtir.

Araþtýrmamýzda yaþanýlan bölge durumu ile
2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik
sistemi performansýnýn üzerine etkisinin t
testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi
ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi per-
formansý ile yaþanýlan bölge durumu arasýn-
da anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.
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1.   Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken halkýn görüþü alýnmalý

2. Saðlýk/emeklilik reformlarý konusunda yapýlan çalýþmalar beni tatmin etmiyor

3. Kiþisel/ailevi saðlýk/emeklilik ihtiyaçlarýmýn karþýlanmasýnda rahatlýkla iletiþim 
kurabilmekteyim.

4. Rahatsýzlýðým/þikâyetlerim konusunda doktorumla rahat konuþup sorunlarýmý 
anlatabilmekteyim.

5. Ýþ yerim saðlýklý çalýþma olanaklarýna sahip/sahip deðildi.

6. Ýþ yeri yönetimi saðlýk yönünden gerekli tedbirleri almamakta/almamaktaydý. 

7. Çalýþtýðým iþyerinde hekim ve saðlýk personeli bulunmakta/bulunmaktaydý. 

8. Aldýðým ücret yaptýðým iþe uygun/uygundu.

9. Ücret/ikramiyemi zamanýnda alýrým/alýrdým.

10. Performans deðerlendirmesi adil/adildi.

11. Sosyal güvenlik haklarýndan yeterince yararlanýyorum/yararlanýrdým.

12. Tüm sosyal haklarým konusunda tam bilgim var/vardý.

13. Sýk sýk iþ deðiþtiriyorum/deðiþtirirdim.

14. Ýþ yeri sosyal tesisleri uygun/uygundu.

15. Sosyal güvenlik primlerim aldýðým ücrete uygun/uygundu

16. Emeklilik maaþýmla geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim.

17. Saðlýk sistemine katký payým çok yüksek/yüksekti.

18. Emeklilik ve saðlýk sistemi iþlemleri çok yorucu/yorucuydu.

19. Ücretimle/aylýðýmla insanca yaþama olanaðýna sahibim/sahiptim.

20. Önceki saðlýk/emeklilik sistemi bu günküne göre daha iyiydi.

21. Emeklilik/saðlýk sistemi daha geliþmiþ bir ülkede yaþamak isterdim
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II. Aþaðýdaki profil bilgilerinden size uygun olanýný, lütfen X ile iþaretleyiniz.

1. Yaþ: (  ) 35'e kadar (  ) 35-49              (  ) 50-65      (   )66ve üzeri               

2. Cinsiyetiniz: (   ) Kadýn                           (  ) Erkek

3. Medeni durum: (   ) Evli                              (   ) Evli deðil

4. Öðrenim durumu:

(  )Ýlköðretim         (   ) Lise               (   ) Lisans ve üstü

5.  Çalýþtýðýnýz veya Emekli Olduðunuz Konum

(   )Kamu çalýþaný

(   )Özel sektör çalýþaný

(   ) Ýþveren 

(   ) Baðýmsýz

6.  Çalýþma Hayatý 

(   )Emekliyim 

(   )Halen Çalýþýyorum

(   )Çalýþmýyorum

7. Çalýþma Yýlýnýz:  

(   )10 yýla kadar                         (  ) 10-19                       (  ) 20-29  (  ) 30 ve üstü                     

8. Kronik Bir Saðlýk Sorununuz Var mý? 

(   ) Evet

(   )Hayýr

9.Bulunduðunuz ve Yaþadýðýnýz Bölgenin Konumu?

(  ) Ýl Merkezi (il içi ilçeler dahil)
(  ) Ýl dýþý ilçe  (  ) Kasaba  (   ) Köy
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Özet: Ýþletmeler, baþta olmak üzere birçok kurum ve kuruluþta ikili iliþkilerin önemi her geçen gün
giderek artmaktadýr. Ýþveren ve çalýþan arasýndaki iliþkinin çalýþma performansý baþta olmak üzere
birçok alanda etkinliðini göstermektedir. Çaðdaþ iþletmeler ve kuruluþlar çeþitli çýkarlarýnýn
çarpýþtýðý bir politika alaný niteliðini taþýmaktadýr. Bu nedenle çaðdaþ iþletme ve kuruluþlarýn yöne-
timinde sermayeden çok, insan öðesi ve dolayýsý ile insan iliþkileri daha büyük önem kanmýþtýr.
Yönetim noktasý, insan öðesinin yardýmýyla daha yüksek baþarýya ulaþýr. Hiçbir yönetici emrinde-
ki insan ve çalýþanlarýn iþbirliði yaptýðý kiþilerin yetenek ve arzularýnýn ötesinde bir baþarýyý saðla-
masý söz konusu olamaz. Bu nedenle insanlarýn motive edilmesi, davranýþýný müessesenin yararý-
na göre deðiþtirmesi, çaba ve faaliyetlerini iþe ve amaca doðru yönelmesi gerekir. Bunun için yer-
ine ve zamanýna göre onlarý inandýrmasý, kontrol altýnda tutmasý, ödüllendirmesi ve gerektiði
durumlarda cezalandýrmasý gerekir. Bu nedenle iþletme yönetimi "Ýþveren, Yönetici" çalýþan iliþk-
isinin her yönü ile deðerlendirilmesi uyum ve ahenk saðlanmasý günümüz iþletme yönetimi ve
örgütleri açýsýndan önemli bir noktayý oluþturmaktadýr. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Adalet, Güven, Ýliþki, Kültür, Sözleþme, Sinizm

RELATIONS BETWEEN EMPLOYER AND EMPLOYEE

Abstract: The importance of bilateral relation in many institutions and organizations in particular
to businesses is gradually increasing every day. The relation between the employer and the
employee shows its efficiency in many areas as the working performance in the first place.
Modern businesses and organizations bear a characteristic of a policy area in which various inter-
ests run into each other. Therefore the human factor and thereby human relations gained more
importance than the capital in the management of modern businesses and organizations.
Management point reaches a higher success with the help of human factor. The fact that managers
obtain a success beyond the abilities and desires of individuals, with whom people and employees
working under them cooperate, is out of question. Therefore motivating people, changing the atti-
tude for the benefit of business and directing the efforts and activities towards the work and objec-
tive are necessary. For that, they should make them believe according to the situation and time,
keep them under control, reward and punish them when necessary. Therefore evaluating the rela-
tion of business management "Employer, Manager" employee with all aspects and maintaining
harmony constitutes an important point for today's business management and organizations. 

Key Words: Organization, Justice, Trust, Relation, Culture, Agreement, Cynism

ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

ÝÞVEREN ve ÝÞ GÖREN ÝLÝÞKÝLERÝ

Mehmet BAZ1 Selçuk KAYA2 Kenan SAVAÞ3

1Yaþar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme A.D.
2Anadolu Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Ýþletme A.D. 

3Marmara Üniversitesi T.E.F. Kontrol A.B.D. 

72

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 72



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

73

GÝRÝÞ

Yýllar geçtikçe gerek bilimsel ve teknolojik,
gerek düþünsel geliþmeler sonucunda iþlet-
mecilik anlayýþý da deðiþime uðramýþtýr.
Artýk giderek geleneksel yönetim anlayýþýn-
dan modern yönetim anlayýþýna doðru bir
ilerleme kaydedilmektedir. Bu geliþim ve
deðiþim elbette en çok çalýþanlarý etkilemiþ
ve hatta onlara "çalýþan" yerine "izleyenler,
iç müþteriler, ortaklar" gibi yeni isimler ver-
ilmiþtir. Günümüzde iþletmeler, insan kay-
naðýnýn kendileri için öneminin farkýna var-
mýþlardýr. Bütün bu fark ediþ ve geliþmeler
sonucunda iþletmeler, kendi içinde tutarlý
olma eðilimine girmiþlerdir. Bu da mümkün
olduðunca iþ gören devir hýzýný azaltmaktan
geçmekte, diðer bir ifadeyle belirli bir
kadro ile yýllarca devam etmenin saðlan-
masýný gerektirmektedir. Ýþte bu noktada
çalýþanlardan kaynaklanan iþ gören devir
hýzýný azaltmada örgütsel baðlýlýðýn saðlan-
masý önemli bir gereklilik olarak iþlet-
melerin karþýsýna çýkmaktadýr. Örgütsel
baðlýlýk, bir iþletmedeki çalýþanýn kendisini
o iþletmeye ait hissetmesi ve o iþletmeden
ayrýlmak istememesi ile ilgilidir. Bu neden-
lere baðlý olarak iþletme örgütsel iletiþim ve
baðlýðýnýn önemini daha iyi anlamaktadýr.
Birçok iþletmede olduðu gibi günümüz çað-
daþ iþletme yönetiminde de iþveren ve
çalýþan arasýndaki iliþki çok yönlü olarak
deðerlendirilmektedir. Bunun nedenleri
arasýnda daha fazla verimlilik, motivasyon,
adalet, huzur, uyum, sistemlilik, teknolojik
üstünlük, üretimde kalite, tutum ve
davranýþlarýn daha iyi ve netlik kazanmasý
açýsýndan önemlidir. Bu araþtýrmada
çalýþanlarýn ve iþletme sahiplerinin birbir-
leri üzerindeki etkilerine iliþkin bilgiler bazý
konu baþlýklarý altýnda sunulmuþ ve ince-
lenmiþtir. 

BEKLENTÝ ve ÖRGÜTSEL ADALET
KURAMLARI

Gelinen yeni yönetim teorilerinin geliþtiði
bu zamanda, sosyal alanda pek çok
kavramýn örgütsel alana uyarlandýðýný
görmekteyiz. Yine bu teorilerinin örgütsel
alanda kullanýldýðýný ve tekniklerinin de
uyarlandýðýný görmeden geçemeyiz. Yine
örgütsel iliþkilere paralel olarak yeni örgüt-
sel modellerin yönetici çalýþan arasýndaki
iliþkinin ve çalýþan davranýþlarýnýn taným-
landýðýný da ifade edebiliriz. 1980'li yýllarýn
sonlarýna doðru modern organizasyon
teorisi ile pekiþtirilen örgüt iliþkisi, kýsa
süreli kavramlar içinde oldukça tartýþýlan
bir konu olmuþtur. Organizasyon içindeki
iliþkilere baðlý olarak ortaya çýkan
kazanýmlarýn adil daðýlýmýný ifade eden
"örgütsel adalet" kavramý da söz konusu
kavramlar yýðýný içindeki yerini almýþtýr
(Özen 2002: 107). 

Genelde çevremizde olup biten olaylarýn ne
kadar adil olduðunu deðerlendirir ve
karþýlaþtýðýmýz adaletsizliklere, farklý
þekillerde tepkiler vermeye çalýþýrýz. Ýnsan-
larýn günlük hayatlarýnda adalet algýlarýný
deðerlendirdikleri ortamlardan biri, zaman-
larýnýn büyük bir bölümünü geçirdikleri
iþyerleridir. Çalýþanlar, aldýklarý ücretin ne
kadar adil olduðunu, yöneticilerin kendiler-
ine adil davranýp davranmadýðýný ya da iþy-
erinde verilen ödüllerin adaletli bir þekilde
daðýtýlýp, daðýtýlmadýðý konusunda kendi-
lerine sorular sorarlar ve bu konudaki
algýlarý sebebiyle çevrelerine karþý bazý
davranýþ kalýplarý geliþtirirler (Irak 2004:
26). 

Yönetim yazýný incelendiðinde, "adalet"
kavramýnýn Aristo, Plato, Socrates, Nozick
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ve Rawls gibi felsefeyle ilgilenenlerin
üzerinde araþtýrmalar yaptýklarý bir konu
olduðu görülmektedir (Colquitt vd. 2001:
425, Greenberg ve Bies 1992: 433). 

Örneðin; John Rawls, adaleti, sosyal kurum-
larýn ilk erdemi olarak ifade etmiþtir (Fýrat
2003; 123). Sosyal Adalet'e iliþkin ilk çalýþ-
malarýn, genel olarak sosyal etkileþimlerde-
ki adalet ilkelerini açýklamaya yönelik
olduðu ve bu çalýþmalarýn özel olarak örgüt-
sel adalet kavramý üzerinde durmadýklarý
ifade edilebilir (Özmen vd. 2005: 161). 

Fakat son yýllarda geliþtirilen örgütsel yak-
laþýmlarýn, bireylerarasý etkileþim ve bu et-
kileþimden kaynaklanan sorunlar üzerinde
yoðunlaþtýðý gözlemlenmektedir. Bu açýdan
bakýldýðýnda, "sosyal adalet" kavramýnýn da
örgütlere uyarlandýðý ve örgüt içindeki iliþ-
kilere baðlý olarak ortaya çýkan kazaným-
larýn adil daðýtýmýný ifade eden "örgütsel
adalet" kavramýnýn geliþtirildiði görülmek-
tedir (Ýþbaþý 2001: 54). 

Adalet kavramý, haklýlýk ve doðruluðun
ifadesi olarak kullanýlmakta ve kavramýn
kökünü oluþturan "adl" sözcüðü Ýngilizcede-
ki "justice"in karþýlýðýný oluþturmaktadýr.
Justice sözcüðünün kökünü oluþturan "just"
ise, bir sistemin veya düzenin iyi iþlemesi
için gerekenin yapýlmasý olarak nite-
lendirilmektedir (Kaya 2008: 232). 

Günlük dilimizde "adalet" kavramý; bir
davranýþýn veya hareketin, adalete uygun-
luðunu, doðruluðunu ve bireylerin
dürüstlüðünü ifade etmek için kullanýlýr.
Örgütsel ortamlarda, "örgütsel adalet"
kavramý ise; örgütlerle ilgili olarak yöneti-
cilerin adaletli ya da adil olma durumunu

tanýmlamak için kullanýlmaktadýr (Pillai
vd. 1999: 900, Colquitt vd. 2001: 425).

Örgütsel adalet; çalýþanlarýn görev daðýlýmý,
mesaiye uyma, yetki verilmesi, ücret
düzeyi, ödül daðýtýmý gibi deðiþkenlere
yönelik, yönetsel kararlarý deðerlendirme
sürecidir. Bu açýdan deðerlendirildiðinde
örgütsel adaletin, örgüt yönetiminin karar ve
uygulamalarýnýn çalýþanlar tarafýndan nasýl
algýlandýðý ile ilgili bir kavram olduðu ifade
edilebilir (Ýnce ve Gül 2005: 76). 

Yapýlan bu tanýmlar ýþýðýnda örgütsel
adalet; yöneticilerin örgüt ve çalýþanlarla
ilgili karar ve uygulamalarýnýn, çalýþanlar
tarafýndan olumlu þekilde algýlanmasý
olarak tanýmlanabilir. Baþka bir ifadeyle
örgütsel adalet; örgüt içerisinde ücretlerin,
ödüllerin, cezalarýn ve terfilerin nasýl
yapýlacaðý, bu tür kararlarýn nasýl alýndýðý
ya da alýnan bu kararlarýn çalýþanlara nasýl
söylendiðinin, çalýþanlarca, algýlanma biçi-
mi olarak tanýmlanabilir.

ÖRGÜTSEL ADALETÝN ÖNEMÝ 

Çalýþanlar, davranýþlarýný var olan bir duru-
mu algýlama biçimlerine göre þekil-
lendirdikleri için çalýþanlarýn, örgütün adil
olup olmadýðýna iliþkin algýlarý örgütsel
adalet konusunun önemini artýrmaktadýr
(Ýþcan 2005: 150). 

Örgütsel adalet; çalýþanlarýn, örgütsel
uygulamalarýn ve kararlarýn doðruluðu
konusundaki algýlarýný ve bu algýlarýn
çalýþanlar üzerindeki etkilerini kapsar
(Çolak ve Erdost 2004: 52). Ýþ oluþum-
larýnda adalet algýlarýnýn çalýþan tutum ve
davranýþlarýný etkilediðini ortaya çýkaran

74
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önemli bulgular bulunmaktadýr (Beugre ve
Baron 2001: 324). 

Araþtýrmacýlar tarafýndan yýllardan beri
incelenen adalet konusunun çalýþanlar için
en azýndan iki nedenden dolayý önemli
olduðu ifade edilebilir (Çolak ve Erdost
2004: 54):

Birincisi; adalet, çalýþanlara kiþisel
kazançlarýný maksimize yüzden çalýþanlar,
uzun vadeli kazançlarýný artýrmak için kýsa
vadeli kazançlarýný önemsemeyebilirler. Bu
görüþ "kiþisel çýkar modeli" veya "araçsal
model" olarak bilinir. Adalet, zaman içinde
çalýþanlarýn kiþisel çýkarlarýný maksimize
eden araç olarak görülür yani bu durumda
istenen kazanýmlarýn adil paylaþýmý gerçek-
leþebilir. Ýkincisi ise, adalet önemlidir, çünkü
sembolik bir deðer taþýr. Çalýþanýn itibarýna
karþýlýk gelen saygýya iþaret eder ve grupta
kadýnýn ya da erkeðin statüsünü güçlendirir.
Böylece kadýnýn ya da erkeðin þahsi deðer
anlayýþýna katkýda bulunur. Bu görüþ ise
daha çok psikolojik açýklamalar sunar ve
"grup deðeri modeli" ya da "iliþkisel model"
olarak bilinir. Örgütsel adalet konusunun
önemli olduðu görüþünden hareketle,
örgütlerde adil bir durumun algýlanmasýnýn
pozitif tutum ve davranýþlara sebep olabile-
ceði; adaletsiz bir durumun algýlanmasý
durumunda ise; "ücretim aþýrý derecede
düþük ve diðer çalýþanlarýn çoðundan daha
az ücret alýyorum" gibi nedenlerden dolayý,
"çalýþan hýrsýzlýðý" olarak nitelendirilebilen
olumsuz davranýþlara yol açabileceði ifade
edilebilir (Beugré 2002: 1092-1092-1104
Bernardin ve Cooke  1993: 1098). 

Yöneticilerin, çalýþanlarýn terfi ya da görev

daðýlýmlarýnda taraflý bir þekilde davran-
malarý, örgüt içinde performans deðer-
lendirme sistemindeki eþitsizlikler, çalýþan-
larla açýk ve dürüst bir iletiþim kurulama-
masý ve çalýþanlarýn yeterli düzeyde ödül-
lendirilmemesi, çalýþanlarda örgütsel
adalet algýsýnýn zedelenmesine sebep ola-
bilir (Gürgen vd. 2003: 71).

ÖRGÜTLERDE GÜVEN OLGUSU

Son dönemlerde toplumsal yapýdaki
deðiþimleri bireyler arasý iliþkiler, büyük
toplumsal hareketler veya ekonomik iliþki-
ler temelinde inceleyen ve elde ettikleri
sonuçlarla toplumu anlama biçimimize yön
veren araþtýrmacýlar tarafýndan güven
konusu anahtar kavram olarak kullanýlmak-
tadýr (Özen 2003: 185).

Temel insani deðerlerden biri olan ''güven''
hem bireylerin her türlü sosyal iliþkilerinin,
deneyimlerinin bir sonucu hem de kültürel
ve ahlaki deðerlerine göre deðiþen dinamik
bir olgu olarak tanýmlanabilmektedir.
Bireylerin sosyal iliþkilerinin bir sonucu
olarak farklý gruplara dahil olma etkinlikleri
sosyal / toplumsal sermaye kavramý olarak
ifade edilmektedir. Diðer bir tanýmla sosyal
sermaye toplumda güven duygusunun
hakim olmasýndan kaynaklanarak bireyin
sahip olduðu iliþkilerin kalitesine baðlý
olarak yaþam statüsünü yükseltebilmesidir
Dolayýsýyla örgütün insanda canlandýrdýðý
duygular olan sosyal sermaye çalýþanlarýn
kurum içinde birbirlerini nasýl selamladýk-
larýyla baþlamakta, insanlarýn birbirlerine
sorduklarý sorulara yaklaþýmlarý, yorumlarý,
duygusal atmosfer, enerjik, ürkek, öfkeli,
iyimser, kasvetli, dost hane tavýrlarý ile
devam etmektedir (Yýlmaz 2005:569).
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Kelimelere dökülmesi zor, elle tutulmaz,
gözle görülmez soyut bir kavram olan
''güven''in kýsaca korku, çekinme, kuþku
duymadan inanma ve baðlanma duygusu
olarak açýklanmasý mümkündür. Güven
konusu üzerinde yapýlan çalýþmalarla ilgili
olarak literatüre bakýldýðýnda, yaklaþým-
larýna göre güven unsurunun farklý yönleri
üzerinde durulmakta ve amaçlar doðrul-
tusunda, ele alýnan boyutlar çerçevesinde
tanýmlar verilmektedir (Küskü 2003: 140).

Kavramla ilgili olarak yapýlan tartýþma ve
araþtýrmalarýn sonucu ortaya konulan taným-
lamalarda güven, iki kiþi arasýnda var olan
açýklýk düzeyi, karþýdaki kiþinin kötü niyetli
ya da keyfi eylemlerde bulunmayacaðý, iyi
niyetle davranan bir kimseden beklenebilecek
''normallik'' çerçevesinde de davranýþlarýnýn
tahmin edilebilir olacaðý beklentisi þeklinde
tanýmlanmaktadýr (Arý 2003: 23).

Konuyla ilgili olarak yapýlan diðer tanýmla-
malara bakýldýðýnda güveni riskli bir durumda
arzulanan bir amacý baþarmak için, bir nes-
nenin herhangi bir özelliðine, bir olayýn ortaya
çýkacaðýna veya bir kiþinin davranýþlarýna olan
inanç olarak tanýmlamýþtýr (Griffin 1967: 104). 

Heimovics'e (1984) göre güven ''bireyin,
baþka bir bireyin veya grubun özverili ya da
faydalý olacaðýna iliþkin beklentisidir.''
Bennis ve Nonus' a (1985) göre güven liderler
ile çalýþanlarý birbirleri ile bütünleþtiren duy-
gusal bir baðlayýcýdýr (Heimovics 1984: 545). 

Güven herhangi bir örgütün bölünmeden
ayakta kalmasýný saðlayan etkili iletiþim ve
temel ilkelerdir (Mc Allister 1995: 26). 

Güveni bir kiþinin baþka bir kiþinin söz-

lerinden, davranýþlarýndan ve kararlarýndan
emin olmasý ve bunlara göre hareket etme
istekliliði olarak belirtmiþtir (Mollering
2001: 403). 

Güven diðer insanlarýn hareketleri ve
niyetleri hakkýnda istenilen beklentilerdir
(Mayer, Davis, Scchoorman 1995: 709).  

Güven herhangi bir kontrol etkisi olmadan
karþýsýndaki kiþinin davranýþlarýnýn kendi
beklentilerini karþýlayacak yönde geliþe-
ceðine dair bir inanç duymasýdýr. Güven
insanlarý psikolojik açýdan bir arada tutan,
onlara emniyette olduklarý duygusunu
veren ve tüm insan iliþkilerinin temelinde
yer almasý gereken bir faktördür. (Ünsal
2004: 225-237). 

Yine yapýlan bir tanýmlamaya göre güven;
içinde duygularýn ve duygulara yönelik ön
koþullarýn ortaya çýktýðý bir çatýdýr (Erdem
2003: 159). 

Güven tanýmlamalarý incelendiðinde
kavrama iliþkin belirgin noktalar ortaya
konulabilmekte ve fikir birliðine varýla-
bilmektedir. Bunlar; (Erdem, 2003: 159).

g Güven durumunda güvenen kiþinin
açýklýðýnda ve savunmasýzlýðýnda artýþ
olmasý, güvenilen kiþinin davranýþlarýnýn
güvenen kiþi tarafýndan kontrol edilmeme-
si ya da daha az kontrol edilmesi

g Güvenin olumlu yönde bir beklenti
olmasý ve bu beklentinin karþý tarafa
iliþkin dürüstlük, iyi niyetlilik gibi özel-
liklere yönelik deðerlendirme ile algýlar-
dan etkilenmesi, 
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g Ýki veya daha fazla insanýn etkileþi-
mi ile biçimlenmesi, 

g Karþýlýklý baðýmlýlýðý zorunlu kýl-
masý ve zamanla geliþmesidir.

ÖRGÜTSEL GÜVEN TÜRLERÝ 

Örgütsel güven konusu 1970' li yýllarýn
baþlarýndan itibaren örgütsel davranýþ
kuramcýlarýnýn ilgisini çekmeye baþlamasý-
na raðmen, güven kavramýnýn kiþisel iliþki-
lerdeki rolü üzerinde daha belirgin araþtýr-
malar yapýldýðýný söylemek mümkündür.
Literatüre bakýldýðýnda güven kavramýnýn
doðasýnýn kurum içersindeki her bölümde
yatay ve dikey olarak etkisini gösteren bir-
biriyle iliþkili ve çok boyutlu sistemlerden
oluþtuðu görülmektedir.

Kurumlarýn rekabet avantajý elde etmelerini
ve ayakta kalmalarýný saðlayan kaynaklar
içinde ikame edilemeyen tek varlýk olan
insan kaynaðý aktif olarak rol oynamaktadýr. 

Günümüzde insaný merkeze alarak ve
insanla rekabet gücü yüksek ürünler ürete-
bilmeyi amaçlayan çaðdaþ yönetim yak-
laþýmlarýnýn temelinde güven olgusu yat-
maktadýr. Bu nedenle bir örgütün çalýþanlarý
ve müþterileri ile olan iletiþimin belkemiði-
ni oluþturan güven olgusu sürekli geliþen
dünyamýzda kurumlarýn hayatta kalmalarý
ve ilerlemeleri için önem arz etmektedir.
Güvenin varlýðý her ne kadar çalýþanlarýn
anlayýþ þekillerine baðlý olsa da çevredeki
bir dizi iletiþim iþaretine dayanmaktadýr. 

Bu nedenle kurum içinde güvenin oluþturul-
masý ve sürdürülmesi konusundaki yük,
büyük ölçüde yöneticilerin omuzlarýndadýr.
Çalýþanlarýn þirketlerine duyduklarý güvenin

düzeyi çalýþanlarýn kendi aralarýndaki güven
düzeyine, içinde bulunduklarý bölüm veya
takým içindeki karþýlýklý güvenme düzeyine,
çalýþanlar ile yöneticiler arasýndaki güven
düzeyine ve þirketin üst düzey yöneticilerinin
daðýtýmsal ve prosedürel açýdan adil olarak
davranýp davranmamasýna baðlý olarak
deðiþim gösterebilmektedir. Bu nedenle
örgütlerde güven oluþturmanýn belli bir for-
mülü bulunmamakla birlikte genel olarak bu
güveni yaratmak için yöneticiye düþen görev,
iþletmelerde kurumsal etiðin oluþturulmasý
ve tüm çalýþanlara benimsetilmesidir. Etik
deðerlerin varlýðý belirsizliði azaltmakta ve
belirsizliðin azalmasý güven oluþumunu art-
týrýcý rol oynamaktadýr (Safran 2005). 

Tüm bunlar kurumsal açýdan güvenin öne-
mini vurgulamaktadýr. Örgütsel güvenin
birçok tanýmý yapýlmýþtýr. Bunlardan
bazýlarý þu þekildedir;

Örgütsel güven, risk içeren durumlarda bile,
bireyin örgütün kendisini etkileyecek uygu-
lama ve politikalara karþý olumlu beklentil-
er taþýmasý, kendisini desteklemesidir
(Lewicki 1998). 

Örgütsel iliþkiler ve davranýþlar aðý hakkýn-
da bireylerin sahip olduðu beklentilerdir.
(Shockeley & Ellis 2000).

Bir çalýþanýn; örgütün saðladýðý desteðe
iliþkin algýlarý, liderin doðru sözlü olacaðý-
na ve sözünün ardýnda duracaðýna olan
inancý örgütsel güveni oluþturmaktadýr
(Mishra & Morrissey, 1990).

Çalýþanlarýn belirsiz veya riskli bir durumla
karþýlaþtýklarýnda örgütün taahhütlerinin ve
davranýþlarýnýn tutarlý olduðuna dair duy-
duklarý inançtýr (Matthai 1989).
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Kurum üyelerinin iyiliði için karþýlýklý
saygýya ve nezakete dayalý uyumlu
davranýþlarýn bir sonucu olarak genellikle
yavaþ kazanýlan bir olgudur ( Taylor, 1989).

Bu tanýmlamalardan da anlaþýlabileceði gibi
geçmiþte tek boyutlu kavram olarak kabul
edilen güven zaman içinde þu temellere
dayalý olarak kurumsal açýdan tanýmlan-
mýþtýr: (Demircan 2003: 142). 

Çok düzeyli: Güven çalýþma arkadaþlarý,
takým, örgüt ve örgütsel anlaþmalar arasýn-
daki etkileþimden doðmaktadýr.

g Kültür temelli: Güven örgüt
kültürünün normlarýna, deðerlerine ve
inançlarýna sýký sýkýya baðlýdýr.
g Ýletiþime dayalý: Güven doðru bilgi
saðlama, kararlarla ilgili açýklamalar
yapma, samimi ve açýk görünme gibi
iletiþim davranýþlarýnýn bir sonucudur.
g Dinamik: Güven baþlangýç, saðlam-
laþtýrma ve çözülme aþamalarýndan oluþan
bir döngüde sürekli biçimde deðiþim
göstermektedir.
g Çok boyutlu: Güven, bireyin
güvene iliþkin algýlarýný etkileyen zihin-
sel, duygusal ve davranýþsal faktörlerden
oluþmaktadýr.

Kurumlarýn potansiyellerinin ortaya
çýkarýlarak, üst düzey verimlilik elde
edilebilmesi için hem iþ görenlerin hem de
iþverenlerin birbirlerine güvenmeleri ön
plana çýkmaktadýr. Ancak oluþacak bu
güven duygusunun özünde öncelikle tüm
çalýþanlarýn kendilerine güveni yatmaktadýr.
Çalýþanlarýn kendilerine güven duymasý,
sahip olduklarý temel ahlaki deðerleri ve bu
konudaki kararlýlýklarýný kapsamaktadýr.
Kendine güven ise güvenilir olmanýn ve

baþkalarýna güvenmenin temelini oluþtur-
maktadýr. Güvenilir olabilmek için ise;
(Karadoðan, 2003). 

q    Dürüst olmak
q    Sorumluluk sahibi olmak
q    Bir görevi yapacak yetkinlik 
ve beceriye sahip olmak
q     Bütünlük sergilemek (Özü 
sözü bir olmak)
q     Verilen söz / sözleri tutmak
q      Beklentilerin açýkça ortaya 
konabilmesi gerekmektedir.

ÝÞVEREN - ÝÞ GÖREN ÝLÝÞKÝLERÝNDE
KÜLTÜREL ÖZELLÝKLER

Örgüt kültürü içinde çalýþanlarýn motivas-
yonu üzerinde en etkili öðelerden birisini
oluþturan iþ gören ve çalýþan arasýndaki
iletiþim ve paylaþýmdýr. Bu nedenle çalýþan-
larýn motivasyonunu arttýran en önemli fak-
tör çalýþanlarýn isteklerinin ve çalýþtýklarý
örgütten beklentilerinin karþýlanmasýdýr
(Filiz 2002: 65-70). Çalýþanlarýn beklenti-
leri ise, örgüt içinde hak ettikleri kazaným-
larýn, tüm çalýþanlar arasýnda adil bir þek-
ilde daðýtýlmasý, daðýtýmla ilgili örgütsel
kararlar alýnýrken, karar alma ile ilgili
süreçlerin adil bir þekilde uygulanarak bu
kararlarýn çalýþanlara tarafsýz bir þekilde
iletilebilmesidir. Bu karar mekanizmasýnda
ise çalýþan ve yönetici-iþveren arasýndaki
iliþkinin çok saðlam temeller üzerinde otur-
masý gerekir (Özgen 2003: 100). Çalýþan-
larýn tutum ve davranýþlarý üzerinde etkili
olan örgütsel adalet, yöneticiler tarafýndan
da üzerinde durulmasý gereken bir konudur.
Çünkü çalýþanlarýn bulunduklarý örgütü ya
da yöneticileri iþ iliþkileri içinde deðer-
lendirerek örgütün bir parçasý olduðunu his-
setmesi hem motivasyon hem de örgüte
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baðlýlýðý üzerinde önemli bir etkeni oluþtur-
maktadýr. Ýþveren çalýþan iliþkisini bu açý-
dan deðerlendirdiðimizde, çalýþanlarýn iþ
iliþkileri ve örgütsel deðerlere olan algýla-
malarý, farklý þekillerde deðerler ile
karþýmýza çýkacaktýr. Örneðin; örgütte ücret,
terfi mesaiye uyma, ödül ve ceza gibi disiplin
iþlemlerinde bir adaletsizlik algýlanmasý
durumunda, çalýþanlar bu sonuçlara yönelik
tepkiler gösterirken, alýnan kararlarda
süreçleri adil olarak algýlamadýklarýnda
örgüte karþý olumsuz bir tutum geliþtirirler
(Peltekoðlu 2001: 342).

Ayrýca kiþilerarasý etkileþimden kay-
naklanan sorunlarda ise yöneticiye karþý bir
takým tutum ve davranýþlar geliþtirebilirler.
Durum bu açýlardan ele alýndýðýnda, çalýþ-
ma- ortamýnda adalet konusunun öneminin
daha da fazla gündeme geldiði ifade
edilebilir. Çalýþmada, örgütsel adalet
konusunun hem çalýþanlar hem de yöneticil-
er açýsýndan giderek önem kazanmaya
baþlamasýyla birlikte yönetim yazýnýnda
eksikliði hissedilen örgütsel adalet konusu
kuramsal açýdan incelenmeye çalýþýlmýþtýr.
Örgütsel adalet konusu üzerinde yapýlacak
farklý çalýþmalarda çalýþmanýn kuramsal
açýdan yol gösterici nitelikte olabileceði
düþünülmektedir (Peltekoðlu 2001: 342).

ÇALIÞAN YÖNETÝCÝYE OLAN
GÜVEN KÜLTÜR ÝLÝÞKÝSÝ

Yöneticilik bir kurum içerisinde örgütü
temsil etme, çalýþanlarýn gayretlerini koor-
dine etme ve amaçlar doðrultusunda onlarý
yöneltme eylemidir (Özgen 2003: 100).

Bu eylemde baþrol oynayan yönetici örgüt
üyelerinin belirli amaçlar doðrultusunda

davranmalarýný saðlayarak etkin bir örgüt
yaratmakla görevli kiþidir. Günümüzde
yöneticilerin etkinlik düzeyi, örgütsel
amaçlarý gerçekleþtirme dereceleriyle para-
lellik arz etmek durumundadýr. Bu nedenle
bir iþletme yöneticisinin en önemli görev-
lerinden biri kurum amaçlarý ile iþ gören-
lerin bireysel amaçlarýnýn birlikte gerçek-
leþtirilebilmesidir (Çýrpan ve Koyuncu
1998: 223-230).

Ancak bunun gerçek anlamda uygulanmasý
insanlarýn sahip olduðu amaçlarýn çeþitli
sebeplerle farklýlýk arz etmesi nedeniyle
oldukça güçtür. Bu nedenle farklý kültürler-
le donatýlmýþ ve kuruma çalýþmak üzere
gelen insanlar için onlarýn benimseyecek-
leri ya da en azýndan uyum saðlayabilecek-
leri ortak bir takým deðerlerin oluþturulmasý
gerekmektedir. Bu dengenin kurulmasý
durumunda iþ görenlerin kendilerini bir
bütünün parçasý olarak kabul edebilmeleri,
huzurlu çalýþarak verimli olmalarý
saðlanacaktýr. Aksi takdirde ise çalýþanlarda
iþ verimsizliði, performans düþüþü, tatmin
olmama gibi sonuçlarla karþý karþýya kalýn-
abilinecektir. Bu yüzden yönetici iþ görenin
sahip olduðu enerjiyi ve aktiviteyi harekete
geçirerek kurum amaçlarýnýn baþarýlý bir
þekilde gerçekleþtirilmesini ve iþ görenin
iþinde etkili ve verimli olmasýný saðla-
malýdýr. Örgütlerde ast ve üst hiyerarþisi
iliþkilerin çok önemli ve yaygýn bir
biçimidir. Bu hiyerarþik iliþkilerde incinme
- kýrýlma olasýlýklarý ve bazý belirsizlikler
mevcut olduðundan güven kavramý merkezi
bir rol oynamaktadýr. Kurum üyelerinin
belirli bir amaç doðrultusunda davran-
malarýný saðlayan kiþi olan yöneticiye duyu-
lan güven astlarca örgütün bütününe
atfedilmektedir. Literatüre bakýldýðýnda da
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güvenin yöneticiler tarafýndan baþlatýlmasý
gereken bir süreç olduðu ifade edilmekte-
dir. Konuyla ilgili olarak Whitener ve
arkadaþlarýnýn ''Yönetsel Güvenilirlik
Modeli'' olarak adlandýrdýklarý model-
lerinde, astlarýn yöneticilerine güven duy-
malarýný saðlayan bireysel unsurlar olarak
yöneticilerde bulunmasý gerektiðini
düþündükleri beþ unsur tanýmlamaktadýrlar.
Burada iki kiþi arasýnda genel olarak var
olabilecek güven iliþkisi yerine, çalýþanlarýn
yöneticilerine güven duymalarýnda etkili
olabilecek güven unsurlarý üzerinde durul-
maktadýr. Bu unsurlar yönetsel güvenilirlik
anlayýþýnýn boyutlarý olarak ifade edilmek-
te, davranýþlarda tutarlýlýk, davranýþlarda
dürüstlük, kontrolün paylaþýmý ve daðýlýmý,
doðru ve açýklayýcý iletiþim, ilgi ve özen
gösterilmesi olarak sýralanmaktadýr. Bu
unsurlarýn gerçek anlamda uygulanabilir
hale getirilmesi ise þu temel prensiplerden
geçmektedir; (Peltekoðlu 2001: 342).

g Önce çalýþanlar bilgilendirilme-
lidir: Çalýþanlarýn kendilerini ve yaptýk-
larý iþi etkileyecek olan konularý dýþ
haber kaynaklarýndan öðrenmeleri
oluþabilecek güvenlerinin sarsýlmasýna
yol açmakta ve iletiþimi olumsuz yönde
etkilemektedir. Dýþ haber kaynaklarýnýn
yönetiminin mümkün olmamasý
nedeniyle yönetici çalýþanlarý öncelikli
olarak bilgilendirmelidir.
g Yönetici iyi haberlerin yanýnda
kötü haberleri de vermelidir: Çalýþanlara
sadece olumlu haberlerin verilmesi
zamanla mesajlarýn inandýrýcýlýklarýný
yitirmelerine ve kuruma olan güven-
lerinin sarsýlmasýna yol açacaðý için iyi
haberlerle birlikte hoþa gitmeyecek
haberlerin de verilmesi gerekmektedir.

g Haber zamanýnda verilmelidir:
Çalýþanlar açýsýndan önemli olabilecek
bir haberin önemini yitirmeden aktarýl-
masý, haberin hýzlý ve doðru biçimde
yayýlmasý, karþýlýklý diyalog ve güveni
arttýrýcý etken olurken, çalýþanýn baþka
haber kaynaðýna yönelmesini ve asýlsýz
söylentilerin yayýlmasýný engelleyici rol
oynamaktadýr.
g Çalýþanlar önemli olduðuna
inandýklarý konularda mutlaka bil-
gilendirilmelidir: Yapýlan araþtýrmalar
çalýþanlarýn özellikle bilgi sahibi olmak
istedikleri belirli konularý gün ýþýðýna
çýkarmýþtýr. Bu konularýn baþýnda gele-
ceðe yönelik kurumsal planlar, yük-
selme imkânlarý, iþle ilgili ''nasýl yapýlýr
tarzý'' bilgi, verimliliðin arttýrýlmasý, per-
sonel politikalarý ve uygulamalarý, reka-
bet karþýsýnda kurumun neler yaptýðý,
çalýþanýn yaptýðý iþin kuruma ne kadar
uygun olduðu, dýþsal olaylarýn çalýþaný
nasýl etkilediði, güncel olaylara karþý
kurumun tavrý, personel deðiþikliði ve
terfileri, kendi departmaný dýþýndaki
faaliyetler gibi haberler gelmektedir

ÝÞVEREN ve ÝÞ GÖREN
ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ 

Ýletiþim, "Bir bireyden diðerine bilgi ve
anlayýþýn aktarýlmasý, anlamýn paylaþýlmasý ve
yöneticinin iþlerini yönetmek için baþkalarýna
ulaþma sürecidir." (Filiz 2002: 65-70).

Ýletiþim, insanlarýn birbiriyle iliþki kurma
aracýdýr. Ýletiþimin önemli bir özelliði her
zaman en az iki kiþi arasýnda olduðudur.
Ýletiþimde bir gönderici birde alýcý öðeleri
vardýr. Göndericinin mesajý alýndýðýnda
iletiþim tamamlanmýþ olmaktadýr. Ancak;
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alýcýdan göndericiye geri besleme yapýldýðýn-
da bu iki yönlü iletiþimi oluþturmaktadýr. Bu
tür bir iletiþim etkili bir iletiþim için gerek-
lidir. Mesajýn alýnmasý, anlamlandýrýlmasý ve
eyleme geçirilmesiyle iletiþim tamamlan-
maktadýr. Ancak örgütlerdeki iletiþim
sürecinde mesajýn kabul edilmesi ve geri
besleme önem kazanmaktadýr. 

Günümüzde iþ yaþamýnda yüksek perfor-
mans için ekip çalýþmasýnýn oluþumunda
yöneticilerin organizasyonda çalýþanlara
güven, açýklýk ve dürüstlük ilkeleri
çerçevesinde davranma, daha iyi ve
mükemmele çalýþanlarla birlikte ulaþma
konusunda kararlý olma ilkeleri önem taþý-
maktadýr. Kurum içersinde çalýþanlarýn bir-
birlerine yardým edebilmesi için önce
aralarýnda açýk iletiþimin kurulmasý gerek-
mektedir. Baþkalarýyla iletiþim kurmanýn
temeli kiþinin kendini tanýmasý ve duygu-
larýna hâkim olmasýdýr. Ýþ görenlerin birbir-
lerine duyduklarý güven yönetsel sorun
çözme etkililiðini belirgin bir biçimde art-
týrmaktadýr. Güven düzeyinin düþük olduðu
gruplarda, çalýþanlar arasý iliþkiler, prob-
lemlerin algýlanmasýnda hata ve çarpýt-
malara yol açacak nitelikte olmaktadýr.
Kurum yapýlarýnýn iþleyebilmesi, karýþýklýk
içinde kaybolmadan verimlilikle çalýþýla-
bilmesi için gerek duyulan en önemli þart
güvendir. Güven eksikliði genelde iki
oluþumu ortaya koymaktadýr;

g Hemen her alanda (iþin yerine
getirilmesi ve iþin yönetimi) kontrol ele-
manlarý tarafýndan iþ görenlere iþin nasýl
yapýlacaðý hakkýnda kesin talimatlar ver-
ilmesi ve çalýþmalarýn yakýndan izlen-
mesiyle, iþ görenlerin özgürlüklerinin ve
deðerlendirme alanlarýnýn kýsýtlanmasý, 

g Ýþ görenlere iþin performansý
hakkýnda oldukça geniþ deðerlendirme
alaný vererek güvenilmesi ancak ayný
güvenin iþ yönetimi hakkýnda gerçek-
leþtirilmemesi Saðlýklý olmayan bu iki
oluþumun yerine olmasý gereken, iþin
performansýnda ve yönetilmesinde iþ
görene güven duymaktýr. Güven düzeyi
yüksek gruplarda belirsizlikler oluþma-
makta, problemler daha etkili bir þek-
ilde çözülmektedir (Filiz 2002: 65-70).

PSÝKOLOJÝK SÖZLEÞMELER 

Ýstihdam iliþkilerindeki deðiþimlerin kiþiler
üzerindeki etkilerini analitik çerçeveden ele
alan psikolojik sözleþme kavramý (Guest
2001), sýklýkla çaðdaþ istihdam iliþkilerini
tanýmlamada kullanýlan bir metafor olarak
karþýmýza çýkmaktadýr (Dunahee ve Wangler
1974; McFarlene Shore ve Tetrick, 1994;
McLean Parks ve Kidder 1994; Herriot ve
Pemberton 1995; Makin & Cooper ve Cox,
1996; Sparrow ve Cooper, 1998; Coyle-
Shapiro ve Kessler, 2000; Millward ve
Herriot 2000; Herriot 2001).

Kuramsal kökenleri Blau'nun (1964) sosyal
mübadele kuramý ve Adams'ýn (1965) eþit-
lik kuramýna dayanan psikolojik sözleþme
son 50 yýldýr sosyal bilimcilerin ilgi alanýna
girmiþ, son 30 yýldýr ise kavram, örgütsel
davranýþ, insan kaynaklarý yönetimi ve
örgütsel psikoloji alanlarýnda sýklýkla yer
bulmuþtur. Psikolojik sözleþmenin yönetim
yazýnýnda daha çok biçimsel (iliþkisel,
iþlemsel), içeriksel (algýlanan yükümlülük-
ler veya dönüþümün türü) ve ihlaller
düzeyinde ele alýndýðý görülmektedir
(Millward ve Brewerton 2000).

Psikolojik sözleþmeler baðlam ve beklenen
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etki bakýmýndan biçimsel ve yasal iþ
sözleþmelerinden farklýlýk göstermektedir
(Spindler 1994).

Ev, araba gibi herhangi bir ürün satýn
aldýðýmýzda maddeleri belirtilen bir
sözleþmeye alýcý ve satýcý olarak karþýlýklý
imza atarýz. Psikolojik sözleþme de bazý
açýlardan bu standart yasal sözleþmelere
benzemektedir. Ancak yapýsal olarak daha
az biçimsel olup, maddeleri yazýlý olarak
belirtilmediði, açýkça tartýþýlmadýðý için iþ
sözleþmelerine göre daha az tanýmlanmýþtýr
(Moorhead ve Griffin 1995).

Özetle, çalýþanlarýn iþverenlerine ve iþv-
erenlerin de çalýþanlarýna ne borçlu olduk-
larý konusundaki karþýlýklý algýlamalarýný
ifade eden (Robinson ve diðerleri 1994) 

Bir kavram olarak kullanýlan psikolojik
sözleþmeyi anlamanýn temelinin iþ
sözleþmelerine dayandýðýný söylemek
mümkündür. Ýmzalanan iþ sözleþmelerinde
var olan boþluklar ve belirsizlikler psikolo-
jik sözleþmelerin oluþmasýna zemin hazýr-
lamýþtýr. Ýþ sözleþmelerinde bir üniversite
öðretim elemaný için kaliteli eðitim verme,
yüksek nitelikli araþtýrmalar yapma olarak
tanýmlanan iþ yükümlülüðü, müþteri
hizmetleri çalýþaný için birinci sýnýf hizmet
sunma olarak oldukça genel bir biçimde
ifade edilmektedir. Öte yandan, iþverenin
yükümlülüðü olan ve genellikle sözde
kalan "mükemmel eðitim ve geliþim
olanaklarý saðlýyoruz" ibareleri de genellik-
le uygulamada yer bulamamaktadýr. Ýþ
sözleþmelerinde yer alan bu boþluklar
çalýþanlarýn zamanla oluþturduklarý algýlar-
la birleþtiðinde iþ sözleþmelerinde belir-
tilmeyen eksik maddelerin psikolojik

sözleþmelerle doldurulmasýna neden
olmaktadýr. 

Buna göre; kiþi, çalýþtýðý örgütün ihtiyaç ve
gerekliliklerini karþýlamak için çaba,
yetenek, beceri, zaman, baðlýlýk gibi birçok
farklý katký saðlamaktadýr. Bu katkýlarýn
karþýlýðýnda ise örgüt kiþiye bir takým
teþvikler sunar. Bu teþviklerden bazýlarý
maddi olan ücret, kariyer fýrsatlarý, bazýlarý
da maddi olmayan (intangible) iþ güvence-
si, statü gibi teþviklerdir. Þekilde de oklar-
la gösterildiði üzere kiþi tarafýndan sunulan
bu katkýlarýn örgütün ihtiyaçlarýný karþýla-
masý, örgüt tarafýndan sunulan teþviklerin
de kiþinin ihtiyaçlarýný karþýlamasý gerek-
mektedir. Bunun nedeni kiþinin örgütün bir
üyesi olmayý kabul ettiði zaman cazip ücret
alacaðýna ve geliþim fýrsatlarý bulacaðýna
iliþkin beklentileridir. Eðer hem kiþi hem
de örgüt psikolojik sözleþmenin adil ve eþit
olduðunu algýlýyorlarsa karþýlýklý iliþki-
lerinden tatmin olacak ve bu iliþkiyi
sürdürme konusunda istekli davranacak-
lardýr (Moorhead ve Griffin 1995). 

Diðer taraftan, taraflardan birinin eþitsizlik
algýlamasý sonucunda bu durum deðiþime
yol açacaktýr. Örneðin kiþi, ücret artýþý ya
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Þekil 1: Psikolojik Sözleþmenin Doðal Yapýsý

Kaynak: Moorhead, G., R.W. Griffin (1995),
Organizational Behavior Managing People and
Organizations (4th Edition), Boston/USA:
Houghton Mifflin Company, 52.
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da terfi beklentisine girdiðinde, örgüte
saðladýðý katkýyý azaltabilir ya da yeni iþ fýr-
satlarý arayýþýna girebilir. Örgütte yaþan-
abilecek deðiþim ise, eðitim yoluyla kiþinin
becerilerinin artýrýlmasý, kiþinin transferi ya
da iþ anlaþmasýnýn feshi olabilir (Moorhead
ve Griffin 1995).

Mübadele iliþkilerinde iki taraf arasýndaki
karþýlýklýlýk varsayýmý Argyris (1960)
tarafýndan temelleri atýlan, Levinson, Price,
Munden, Mandl ve Solley (1962) tarafýndan
örgütlere uyarlanan, Kotter (1973) ve
Schein (1980), daha sonralarý ise Herriot ve
diðerleri (Herriot ve Pemberton, 1995;
Millward ve Herriot 2000; Herriot, 2001)
tarafýndan geliþtirilen psikolojik sözleþme
tanýmýnýn çekirdeðini oluþturur.

Psikolojik sözleþme kavramýný 1960'da iþçi
ve iþveren arasýndaki iliþkileri ifade etmek
için kullanan Argyris, iki fabrikada gerçek-
leþtirdiði gözlem ve mülakatlar sonucunda
psikolojik sözleþmenin oluþumunu iþçi ve
formen arasýndaki iliþkilerde, iþçinin infor-
mal örgüt normlarýna saygý duyduðu
durumlarda gerçekleþtiðini öne sürmüþtür.
Argyris'e (1964) göre, iþçiler eðer tek
baþlarýna býrakýlýr, yeterli ücret alýr ve iþ
güvenceleri garantilenirse yüksek üretim
yapar ve daha az þikâyet ederler. Baþka bir
ifadeyle, Argyris iþçilerin perfor-
manslarýnýn artmasý için formal
sözleþmelerin dýþýnda iliþkilerin öneminden
bahsetmiþ, ancak kavramý tam olarak
adlandýrmamýþtýr. Kavramýn isim babasý
sayýlan Levinson ve diðerleri (1962) de
psikolojik sözleþmeyi "örgüt ve çalýþanlar
arasýnda karþýlýklý beklentilerin toplamýn-
dan oluþan yazýlý olmayan sözleþmeler"
olarak ele alarak, iþveren ve çalýþan arasýn-

daki kiþinin karþýsýndaki kiþiye sözsüz kab-
ulüne olan baðlýlýðýnýn karþýlýklý örtük bek-
lentileri gösterdiðini söylemiþlerdir. Daha
biçimsel olarak, Argyris (1960) ve Levinson
(1962) psikolojik sözleþmeyi, ikili iliþkilerin
yönetilmesini saðlayan bir dizi ikili (karþýlýk-
lý) beklentiler olarak tanýmlamýþlardýr. Daha
sonra Kotter 1973; Nicholson ve Johns,
1985; Robinson ve diðerleri 1994; Rousseau,
1995; Schein, 1980) tarafýndan kavram
geliþtirilmiþtir. Kotter'e (1973, 93) göre
psikolojik sözleþme, "kiþi ve içinde bulun-
duðu örgüt arasýnda sözle ifade edilmeyen,
kapalý, taraflarýn iþ iliþkileri içerisinde birbir-
lerine vermeyi ve birbirlerinden almayý bek-
ledikleri psikolojik yönü bulunan anlaþ-
madýr." Schein (1980) ise, psikolojik sözleþ-
menin kiþi ve örgüt arasýndaki interaktif
iliþkiden kaynaklandýðýný karþýlýklý etkileþim
ve iþyerinde psikolojik sözleþme kurmak için
karþýlýklý pazarlýktan ileri geldiðini savu-
narak, kavramý "personelin kendisi ve içinde
bulunduðu örgüt arasýndaki yazýlý olmayan
karþýlýklý bir dizi beklentiler" olarak taným-
lamýþtýr. Hall ve Moss (1998), örgüt
yapýlarýndaki deðiþimi de göz önüne alarak,
psikolojik sözleþmeleri, babacan ve koru-
macý örgüt yapýsýnýn ötesinde kiþilerin kendi
öðrenme ve geliþim esaslarýna baðlý
sözleþmeler olarak tanýmlamýþlardýr. Tüm bu
bilim insanlarýna göre psikolojik sözleþme
genel olarak; konuþulmayan sözler, iþverenin
ne vereceði ve karþýlýðýnda çalýþanýn ne vere-
ceðine dair iþ sözleþmelerinde yazýlý olarak
ifade edilmemiþ konularýn bütünüdür. Bu
sözleþmenin konuþulmamasýnýn nedenleri
arasýnda, her iki tarafýn da beklentileri
hakkýnda birbirlerine açýk olmamalarý veya
gerçekten bilgi sahibi olmamalarý, bazý bek-
lentilerin doðal olarak görünmesi, bu yüz-
den karþý tarafa söylenmesine gerek duyul-
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mamasý, kültürel normlar nedeniyle bazý
beklentilerin konuþulmasýnýn hoþ karþýlan-
mamasý, her iki tarafýn beklentilerinin
açýkça konuþulmasýnýn karþý tarafta hayal
kýrýklýðý yaratacaðý endiþesi sayýlabilir
(Aytaç 1997).  Kotter (1973); 

Radford ve Larwood (1982); Boss (1985)
gibi araþtýrmacýlar kavramý karþýlýklý olarak
hem iþveren hem de çalýþan bakýþ açýsýndan
ele alsalar da sonraki yýllarda kavramýn içer-
iðinin daraltýldýðý görülmektedir. Örneðin
Rousseau (1990), kavramý daha daraltarak,
psikolojik sözleþmeyi çalýþanýn algýsý
çerçevesinde ele almýþ ve çalýþanýn iþv-
ereniyle karþýlýklý yükümlülüklerin algýlan-
masý olarak tanýmlamýþtýr. Araþtýrmacýlar,
kavramý örgüt açýsýndan ele almanýn güç
olduðu konusunda görüþ birliðindedirler.
Schalk ve Freese (1993), örgütün birçok
aktörden oluþtuðunu bu nedenle de örgüt
beklentilerinin tek biçimli olamayacaðýný
savunarak kavramýn daha çok kiþisel olarak
ele alýnmasýnýn ve araþtýrmalarda da iþçi
tarafýndan deðerlendirilmesinin daha kolay
olduðunu ifade etmiþlerdir. Herriot ve diðer-
leri (1997) ve daha sonralarý Coyle-Shapiro
ve Kessler (2000) de, karþýlýklýlýðýn kendisi
yerine karþýlýklýlýðý çalýþan bakýþ açýsýyla
incelemiþlerdir. Tanýmlardaki vurgu
iliþkinin kendisine yapýlmaktan çok
mübadele iliþkileri içerisinde kiþisel düzey-
deki inançlara yapýlmaktadýr. Yukarýdaki
görüþü destekler biçimde Rousseau (1989),
psikolojik sözleþmenin, taraflardan birine
geleceðe dair bir söz verildiðinde ve gele-
cekle ilgili bir takým zorunluluklar ortaya
konduðunda oluþtuðunu söyleyerek, çalýþan
ve iþveren arasýndaki yazýlý olmayan þart ve
durumlara dair kiþinin inançlarý olarak
tanýmlamýþtýr. Ancak bu noktada, uygula-

mada karþýlaþýlabilecek bir sorun sözleþ-
menin kiminle yapýldýðýdýr. Coyle-Shapiro
ve Kessler (2000) çalýþanlarýn iþverenlerinin
kim olduðuna iliþkin net bir görüþ
sergilemediklerini savunmaktadýrlar. Küçük
bir örgütte patronun kim olduðu belirgin
olsa da büyük ve yapý olarak karmaþýk
örgütlerde patronun kim olduðunun bilin-
mesinde belirsizlik görülmektedir. Örneðin,
Millward ve Cropley (2003), NHS vakfýna
baðlý çalýþan 568 hemþire üzerinde yaptýk-
larý araþtýrmada, hemþirelerin %71,5'i
patron olarak vakfýn kendisini göstermiþ,
%10,3'ü hastane, %9'u bir bütün olarak
NHS, %5,8'i kendi birimlerindeki kýdemli
hemþire; %3,1'i baþ hemþireyi patron olarak
göstermiþlerdir. Psikolojik sözleþme üzerine
yapýlan baþka bir tanýma göre ise, kavramýn
odak noktasý beklentilerden yükümlülüklere
kaymasýdýr. Baþka bir ifadeyle, psikolojik
sözleþmeler kiþinin karþýlýklý yükümlülük-
lerinin saðlanacaðýna iliþkin inançlarý olarak
ifade edilmektedir. Bu karþýlýklý yüküm-
lülükler bir taraftan iþverenin çalýþana karþý
yerine getirmekle yükümlü olduklarýný bir
taraftan da çalýþanýn iþverene karþý yüküm-
lülüklerini kapsamaktadýr. Ancak uygula-
mada, çalýþanlarýn zihninde beklentilerin
nerede bittiði ve yükümlülüklerin hangi aþa-
mada baþladýðý net deðildir (Coyle-Shapiro
ve Kessler 2000). 

Çalýþanlarýn önceden belirlenen þekilde
davrandýklarýný ve iþverenlerinin de buna
karþýlýk yükümlülüklerini yerine getirdikleri
konusundaki algýlamalarý tamsa bu kiþilerin
psikolojik sözleþmelerinin tam olduðundan
bahsetmek mümkündür. Ayrýca karþýlýklýlýk
iliþkisi dengede olmalýdýr. Bu nedenle kiþi-
lerin ve örgütlerin ihtiyaçlarýnýn eþzamanlý
olarak deðiþmesi gerekmektedir. Psikolojik
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sözleþmeyi oluþturmak için, iþverenin
yükümlülükleri ile çalýþanýn bu yüküm-
lülükleri karþýlamak için yerine getirmekle
yükümlü olduklarýna dair inançlarýnýn
dengede olmasý gerekir. Kýsaca, saðlýklý bir
psikolojik sözleþme karþýlýklý beklentiler
karþýlandýðý zaman oluþur. Bunun sonucun-
da ise örgütsel vatandaþlýk davranýþý geliþir,
çalýþan iþletmede gönüllü olarak kalmak
ister, örgüte katký saðlamak ister ve baðlýlýk,
motivasyon artar. Dengenin kurulamadýðý
durumlarda ise hem çalýþanlar (Levinson ve
diðerleri, 1962) hem de örgütler (Argyris
1960; Schein 1980) açýsýndan psikolojik
saðlýðýn bozulmasý, iþten ayrýlma, iþe
gelmeme, katkýda azalma, verimsizlik gibi
olumsuz sonuçlara neden olur. 

PSÝKOLOJÝK SÖZLEÞMENÝN ÖNEMÝ
ve ÖZELLÝKLERÝ 

Birçok çalýþmada psikolojik sözleþme,
uygun davranýþlarýn neler olmasý gerektiði-
ni ifade eden zihinsel bir model ya da þema
olarak ele alýnmaktadýr (Rouesseau 1995).
Tecrübeler sonucunda geliþtirilmiþ, bilgi,
olay ve faaliyetlere temel oluþturan bu þema
ve modellerle çalýþanlarýn örgütsel dünya ve
iþ iliþkilerini öngörmeleri saðlanýr (Giola ve
Sims 1978). 

Bu nedenle psikolojik sözleþmelerin kontrol
saðladýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr.
Çalýþanlara eðer sözleþmenin bir parçasý
olurlarsa ve yükümlülüklerini bilirlerse
kaderlerini etkileyecekleri hissettirilir. Bu
nedenle psikolojik sözleþmenin birincil
fonksiyonu belirsizliði azaltma, çalýþanlara
kestirebilme hissi verme, güvenlik ve kon-
trol mekanizmalarýný saðlamak olarak belir-
tilebilir (McFarlane Shore ve Tetrick, 1994).
Psikolojik sözleþmelerin iþveren ve çalýþan

arasýnda taraflardan birinin aldýðý karþýlýðýn-
da vermekle yükümlü olduðu karþýlýklý ve
örtük bir anlaþma olduðu baþta belirtilmiþti.
Çalýþanýn algýladýðý yükümlülüðü gider-
mesinin temelinde ise, çalýþanlarýn iþveren-
leriyle aralarýndaki sosyal mübadele
kuramýnda da belirtildiði gibi denge algýsý
vardýr (Anderson ve Schalk 1998).

Baþka bir ifadeyle, iliþkideki taraflar,
verdikleri ve aldýklarý arasýnda denge kur-
maya çalýþýrlar. Guest, Conway, Briner ve
Dickmann (1996), psikolojik sözleþmenin
süresinin iþ sözleþmelerinin dýþýnda kiþi-
lerin adaletle ilgili algýlarýna baðlý olduðunu
belirtmiþlerdir. Örneðin; eðer çalýþanlar
örgütün kendilerine adil olanaklar sunduðu-
na, örgütte çabalarýnýn takdir gördüðüne ve
adil ödüllendirme sisteminin olduðuna
inanýrlarsa, karþýlýðýný sýký çalýþarak,
örgütün çýkarlarýný koruyarak vermeye
çalýþýrlar (Gouldner 1960). Bu da sonuçta
örgüte baðlýlýk, isteklendirme, iþ tatmini ve
güvenlik olarak kendini göstermektedir
(Guest ve diðerleri, 1996). 

Karþýlýklý yükümlülüklerin algýlanma dere-
cesi ne kadar yüksek olursa, sosyal deðiþim
iliþkileri de o kadar güçlü olacaktýr. Ayrýca
her iki taraf da sürekli olarak birbirlerine
katkýda bulunacaklarý için karþýlýklý iliþkilere
yarar saðlayacaktýr (Shore ve Shore 1995).

Psikolojik sözleþme kavramýnýn genel özel-
likleri ise, Levinson ve diðerleri (1962)
tarafýndan aþaðýdaki þekilde özetlenmiþtir.

g Geçmiþ deneyim ve iliþkilere
baðlý olarak geliþen psikolojik
sözleþmedeki yükümlülükler iþ
sözleþmelerinin aksine yazýlý deðil,
algýsaldýr. Bu nedenle deðiþim unsuru
olan diðer tarafla paylaþýlmamýþlardýr.
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Hiltrop (1995) da yazýlý, kodlanmýþ iþ
sözleþmelerinin aksine psikolojik
sözleþmelerin, doðasý gereði gönül-
lülük esasýna dayalý, sübjektif, dinamik
ve informal olduðunu bu nedenle
sözleþmenin meydana getirilme aþa-
masýnda tüm detaylarýn belirlen-
mesinin mümkün olmadýðýný ileri sür-
erek Levinson ve diðerlerinin (1962)
görüþüne katýldýðýný belirtmiþtir. Ayrýca
psikolojik sözleþmeleri algýlama, kiþi-
lerin örgütteki olaylarý farklý yorumla-
malarý nedeniyle kiþiden kiþiye fark-
lýlýk göstermektedir. Bu nedenle
kapalýdýrlar. Ýkili yükümlülüklere olan
inançlardan kaynaklanmalarýna karþýn
iki taraf da aralarýnda bir sözleþme
olduðu konusunda hem fikir olamaya-
bilir. Bu nedenle çalýþanlar ve iþveren
psikolojik sözleþmenin içeriði
konusunda da farklý görüþlerde ola-
bilirler. Örneðin Ýki çalýþanýn da ayný
zamanda ayný pozisyona baþvurmasý
kiþisel özelliklerindeki farklýlýklar
nedeniyle farklý psikolojik sözleþmeler
oluþturmalarýna neden olabilir,
"mükemmel" olarak nitelenen eðitim
fýrsatlarý çalýþanlar ve iþveren tarafýn-
dan farklý deðerlendirilebilir.
g Psikolojik sözleþmedeki taraflar
birbirine baðýmlýdýrlar. Psikolojik
sözleþmeler psikolojik uzaklýklar
gerektirir. Levinson ve diðerleri (1962)
psikolojik mesafeyi, kiþilerin bilgi pay-
laþmak için diðer kiþilerle yakýn olma
gereksinimi biçiminde açýklamýþtýr.
g Psikolojik sözleþmeler dinamik-
tir. Oluþturulduktan sonra ayný kalma-
zlar örgütsel deneyimlere göre sürekli
geliþim içindedirler. Rousseau'ya
(1995) göre; sözleþme maddeleri her-

hangi bir formal çaba olmadan örgütsel
deðiþim, yeni bir pozisyona geçme,
kiþisel geliþim, olgunlaþma ve sözleþ-
menin süresine göre deðiþmektedir.
Psikolojik sözleþmeler genel olarak
duygusal aðýrlýðý olan konularla
baðlantýlýdýr ve ihlal edildiklerinde
kuvvetli duygular ortaya çýkar.
g Psikolojik sözleþmeler izleyen
bölümde daha detaylý açýklanacaðý gibi
yazýnda iþlemsel ve iliþkisel olarak bir-
birinden farklýlaþmaktadýr.

PSÝKOLOJÝK SÖZLEÞME ve TÜRLERÝ 

Psikolojik sözleþme, çalýþan ve iþveren
arasýndaki karþýlýklý yükümlülüklere dair
algýlamalara odaklanan, çalýþan ve örgüt
arasýndaki deðiþim biçimi olarak tanýmlan-
mýþtý (Rousseau, 1989; Rousseau, 1990;
Rousseau ve McLean Parks 1993; Shore ve
Tetrick 1994). 

Sözleþmenin kendine özgü terimleri kiþi ve
örgütlerin hedeflerine göre örgüt içinde ve
örgütler arasý deðiþim göstermektedir
(Shore ve Tetrick 1994). 

Örneðin; bir örgütte çalýþanýn psikolojik
sözleþmesi denizaþýrý görevlendirmeyi
gerektirirken, bir diðerinde kiþi bir takým ek
ödemeler beklemektedir. Psikolojik
sözleþme kendi baþýna bir fikir olarak
görülmediði ve daha çok iki taraf arasýnda
algýlanan anlaþmalara dayandýðýndan
sözleþme türlerini meydana getiren
sözleþme maddelerini oluþturmak için
araþtýrmalar sözleþme tipolojileri üzerinde
durmuþlardýr (Rousseau, 1990; Rousseau ve
McLean Parks 1993). Buna göre, psikolojik
sözleþme birbirlerinden odak, zaman,
biçim, içerik ve denge olmak üzere farklý
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boyutlarda baþkalaþan iþlemsel ve iliþkisel
olmak üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Odak, isti-
hdam iliþkilerindeki ödüllerin ekonomik ya
da iliþkisel olma boyutunu; zaman, iliþkil-
erde algýlanan zaman sýnýrýnýn sýnýrlý ya da
açýk uçlu olma boyutunu; biçim, perfor-
mans gereklerinin neler olduðunun dere-
cesini; içerik, çalýþanýn iþe olan katkýsýnýn
sýnýrlý ya da sýnýrsýz olma boyutunu; denge,
algýlanan iliþkilerin geleceðin sunacaðý
deðiþimler karþýsýnda duraðan ya da
dinamik olma boyutunu ifade etmektedir.
Millward ve Brewerton (1998) ise, psikolo-
jik sözleþmeleri birbirinden ayýran bileþen-
leri ve özelliklerini þu þekilde belirt-
miþlerdir: 

Ýþlemsel sözleþmeleri karakterize eden
özellikler;

. Ýþlemsel Yönelim: Finansal kazançlara
odaklanma ve iþ gerekleri ile sözleþmeden
doðan yükümlülükleri yerine getirme
. Uzun Dönem Gelecek: Örgütü uzun
dönem iþveren olarak görmeme
. Ekstra uzaklýðýn Olmamasý: Ýþ gerek-
lerinin dýþýnda bir þey yapmaya gönüllü
olmama, iþe katýlýmda eksiklik

Ýliþkisel sözleþmeleri karakterize eden
özellikler;

. Duygusal Yakýnlýk, Benzerlik: Örgütün
bir üyesi olduðunu hissetme, örgüt hede-
fleriyle bütünleþme
. Mesleki Geliþim: Eðitim, geliþme ve
kiþisel geliþim fýrsatlarý
. Adalet: Adil ödül algýsý "Çalýþma ve ücret
arasýndaki adil iliþki" olarak ifade edilen
iþlemsel sözleþmeler, çalýþanýn yüküm-
lülüðü olan sýký çalýþma karþýlýðýnda yüksek

ücret, hýzlý kariyer geliþimi gibi yüksek
dýþsal dönüþ almasý olarak tanýmlanýr.
Temeli ekonomik mübadele olan iþlemsel
sözleþmeler, iyi tanýmlanmýþ kýsa dönemli
kapalý uçlu ve çalýþanýn örgüte katkýsý sonu-
cu maddi ödüllere odaklanmýþtýr (Rousseau
ve McLean Parks, 1993; Millward ve
Hopkins 1998; Aselage ve Eisenberger
2003). Bu tür sözleþmeler çalýþanýn adil
ödeme aldýðý durumlarda kendisini sýký
çalýþmaya yükümlü hissetmesine neden
olur. Ýþlemsel sözleþmelerin zýttý olan
iliþkisel sözleþmeler ise sosyal mübadele
temellidir ve daha geniþ bir süreyi kapsar.
Destek, baðlýlýk gibi sosyo-duygusal faktör-
leri kapsar. Uzun dönemli açýk uçlu yüküm-
lülükler destek ve baðlýlýk merkezlidir
(Arnold 1996; Millward ve Hopkins 1998:
Aselage ve Eisenberger 2003). Ýliþkisel
sözleþmeler kýsaca, iþ güvencesine karþýlýk
çalýþan baðlýlýðý olarak ifade edilmektedir.
Bu tür sözleþmeler mesleki geliþiminin sað-
landýðýný hisseden çalýþanýn kendisini iþv-
ereninin yanýnda ve örgüte baðlý hissetme-
sine neden olur (Rousseau, 1995). Rosseau
(1995) iþlemsel ve iliþkisel sözleþmeleri þu
þekilde tanýmlamýþtýr:

Ýþlemsel Sözleþmeler:

g Kýsa dönemli maddi deðiþimlerin
olduðu,
g Birincil teþvikler gibi belirli ekonomik
koþullarýn saðlanmasýný gerektiren,
g Kiþisel katkýnýn sýnýrlý olduðu,
g Belirli zaman diliminde gerçekleþen,
g Ýyi tanýmlanmýþ koþullara baðlýlýðýn
olduðu,
g Esnekliðin fazla olmadýðý,
g Var olan becerilerin kullanýlmasý-
na dayanan,
g Maddelerin açýk ve anlaþýlýr
olduðu sözleþme türüdür.
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Ýliþkisel Sözleþmeler:

g Ýliþki ve zaman diliminin açýk
uçlu olduðu,
g Ýþveren ve çalýþan açýsýndan
yatýrýmýn önemli olduðu,
g Yüksek dereceli karþýlýklý baðým-
lýlýk ve yüksek çýkýþ engellerinin
olduðu,
g Ekonomik deðiþim kadar duy-
gusal katýlýmýn da önemli olduðu,
g Dinamik ve deðiþime açýk olan,

Maddelerinin örtük ve subjektif olduðu
sözleþmelerdir. Psikolojik sözleþmenin
iþlemsel ve iliþkisel boyutlarý arasýndaki
iliþki konusunda farklý görüþler ileri
sürülmesine karþýn, yazýnda psikolojik
sözleþmenin iþlemsel boyuttan iliþkisel
boyuta uzanan çift kutuplu bir deðiþken
olduðu konusunda fikir birliði vardýr.
Blau'nun (1964) ekonomik ve sosyo-duy-
gusal iþlemler üzerine kurduðu sosyal
deðiþim kuramý ýþýðý altýnda, Rousseau
(1995), iþlemsel ve iliþkisel sözleþmelerin
süresi iki uç noktadan oluþturduðunu
savunmaktadýr. Bu terimler Miles ve
Snow'un (1980) "almak" ve "yapmak" ter-
imleri gibi düþünülebilir. Birincisi örgüt-
lerin çalýþanlarý sözleþme doðrultusunda
iþe aldýklarýný ikincisi ise baðlýlýk ve vatan-
daþlýk davranýþlarý karþýlýðýnda örgütlerin
çalýþanlarý için uzun dönem istihdam, iþ
güvencesi ve kariyer fýrsatlarý sunmasýný
belirtmektedir. Baþta da belirtildiði gibi,
iliþkisel sözleþmeler baðlýlýk, eðitim,
geliþim ve iþ güvenliði konularýna odak-
lanýrken, iþlemsel sözleþmeler çalýþanlarýn
ücret, kazanç gibi beklentilerine odaklan-
maktadýr. Ancak araþtýrmacýlar, bu
sözleþmeler arasýnda hareketler olabildiði-
ni söylemiþlerdir. Þöyle ki, bazý araþtýrma-

cýlar sözleþmelerin daha az iliþkisel olduðu
durumlarda çalýþanlarýn sözleþmeleri daha
iþlemsel algýladýklarýný savunmuþlar
(Robinson 1994; Millward ve Hopkins
1998), tersi durumun da geçerli olduðunu
belirtmiþlerdir. Ancak eðer iþlemsel ve
iliþkisel sözleþmeler çift kutupluysa, bu iki
deðiþken arasýnda negatif korelasyon
olduðu söylenebilir. Millward ve Hopkins
(1998) yaptýklarý deneysel çalýþmada
iþlemsel ve iliþkisel sözleþmeler arasýnda -
0.2 ve 0.3 arasýnda korelasyon olduðunu
rapor ederek, iþlemsel ve iliþkisel
sözleþmelerin ters korelasyon gösterdiðini
saptamýþlardýr. Buna göre; iliþkisel yönelim
ne kadar artarsa iþlemsel yönelim o kadar
azalýr ve bunun tersi de geçerlidir.
(Millward ve Hopkins 1998: 1546). Buna
göre bir sözleþme ayný zamanda hem dýþsal
hem de içsel öðeler içermesine raðmen bu
öðelere verilen aðýrlýk deðiþmektedir
(Shore ve Tetrick 1994; Rousseau ve
Wade-Benzoni 1995). Arnold (1996) iki
sözleþme türünün eþzamanlý olduðunu
savunmuþ, yüksek baðlýlýðýn yüksek ücreti;
performansa göre ücretlendirmenin ayný
zamanda kariyer geliþimi ve iþ güvenliðini
de beraberinde getirdiðini ileri sürmüþtür.
Rousseau (1995), deðiþen örgüt koþullarýný
da dikkate alarak, psikolojik sözleþmelere
iki tür daha eklemiþ ve sözleþmeleri dört
boyutta ele almýþtýr. Baþta da belirtildiði
gibi, birinci boyut, maddi faktörlerin ilk
planda olduðu, kýsa dönemli ve dýþsal per-
formansa dayalý iþlemsel sözleþmeler, ikin-
ci boyut, duygusal faktörlerin ilk planda
olduðu, her iki taraf için de uzun dönem
baðlýlýk esasýna dayanan ve dýþsal perfor-
mansa dayanmayan iliþkisel sözleþmeler,
üçüncü boyut günümüz iþ dünyasýnda da
arzu edilen dengeli (balanced) tür olan
iþlemsel ve iliþkisel sözleþmelerin benzer-
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siz olarak bir araya geldiði durumdur.
Dengeli sözleþmeler, uzun dönemli iliþki-
leri temel almasýna raðmen ayný zamanda
performans gereklerinin de yerine getir-
ilmesi esasýna dayanan sözleþmelerdir.
Dördüncü boyut ise geçiþsel (transitional)
sözleþme türleridir. Bu sözleþme türünde
örgütün çevresel þartlarýndan dolayý
oldukça hýzlý deðiþim yaþanmaktadýr ve
hiçbir garanti söz konusu deðildir
(Rousseau 1995). Bu boyutlarýn ötesinde
Burr ve Thompson (2002), çevre ve iþ
koþullarýnýn deðiþmesiyle sözleþmelerde
"ben ötesi" (transpersonal) boyutun ön
plana çýktýðýný savunmaktadýrlar. Buna
göre iþlemsel sözleþmelerde yer alan
"benim iþime yarayacak boyutu ne" ya da
iliþkisel sözleþmelerde yer alan "bizim
iþimize yarayacak boyutu ne" yerine
"benim, bizim ve geri kalan toplum için
yararý ne" þeklinde bir yaklaþým doðmak-
tadýr. Burr ve Thompson'a (2002) göre,
algýlanan deðerlerin kiþiselliðine oldukça
önem verilmesine raðmen örgütler bunu
yaparken içsel ve dýþsal uyuma da önem
vermelidirler. Bu nedenle ben ötesi yak-
laþým kiþi ve örgütleri onlarýn dýþýndaki
unsurlarla da bütünleþtirmektedir (Burr ve
Thompson, 2002). Ýçsel ve dýþsal odak
noktalarýna sahip, nesnel, dinamik, esnek,
açýk uçlu, deðiþime açýk, "ben," "biz" ve
"hepimiz"i birleþtirici bir yaklaþým olan
ben ötesi yaklaþým günümüz örgütlerinin
sosyal duyarlýlýklarýnýn artmasýyla oldukça
önem kazanmýþtýr. Kar amacý dýþýnda
insanlýða hizmet, çevreye duyarlýlýk,
gönüllü iþler esasýna dayalý ben ötesi yak-
laþým maddeleri yeni sözleþmede yer bul-
maya baþlamýþtýr.

ÖRGÜTSEL SESSÝZLÝK ve
ÖRGÜTSEL SÝNÝZM 

Örgütlerde sessizlik* üzerine yapýlan çalýþ-
malar çok yenidir ve az sayýdadýr. Yönetim
yazýnýnda, örgütlerde sessizlik olgusu ile
doðrudan iliþkili iki temel kavramsal çalýþ-
madan söz edilebilir. Ýlk çalýþmada,
Morrison ve Milliken (2000), örgütlerde
sistematik olarak geliþen sessizlik sürecini
ve bu sürecin sürekliliðini ve güçlenmesini
saðlayan örgütsel koþullarý açýklamaktadýr.
Araþtýrmacýlar, "iþ görenlerin iþlerini ve
kurumunu iyileþtirmeyle iliþkili fikir, bilgi
ve düþüncelerini kasýtlý olarak esirgemesi"
þeklinde tanýmladýklarý örgütsel sessizliði,
kolektif bir fenomen olarak ele almakta ve
incelemektedirler. Çalýþmalarýnda, kolektif
bir tepki olarak iþ görenlerin sessiz kalma
nedenlerini ortaya koymaktadýrlar. Ýkinci
önemli çalýþmada Pinder ve Harlos (2001),
algýlanan adaletsizlik konusunda açýkça
konuþup konuþmamaya dair iþ görenlerin
kararý üzerine odaklanmýþlardýr. Ýþ gören
sessizliði kavramýný geliþtirmiþler ve iþ
gören sessizliðini oluþturan ve güçlendiren
örgütsel koþullarý açýklayan bir model
önermiþlerdir. Araþtýrmacýlar, iþ gören ses-
sizliðini "deðiþimi etkileyebilme veya
düzeltebilme yeteneðinde olduðu algýlanan
insanlara, örgütsel durumlara iliþkin konu-
larda, kiþinin davranýþsal, biliþsel ve/veya
duygusal deðerlendirmeleri hakkýndaki
samimi düþüncelerini esirgemesi" olarak
tanýmlamaktadýrlar. Ýþ görenlerin, örgüt
performansýný etkilediði, deðiþim,
yaratýcýlýk ve ilerlemenin kaynaðý olduðu
kabul edilmektedir. Yeni yönetsel
teknikler, elemanlarýn bilgi, beceri ve
yeteneklerini sürekli geliþtirme ve bundan
fayda yaratma amacýna dönüktür. Modern
organizasyonlar; iþ görenlerini iþyeri karar-
larýna katma, yetkilendirme, güçlendirme
gibi çeþitli uygulamalarý harekete

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 89



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

geçirmektedir. Ancak yapýlan araþtýrmalar
(Milliken ve Morrison 2003; Morrison ve
Milliken, 2000; Premeaux, 2001) .

Ýþ görenlerin, açýkça konuþmayý riskli bir
durum olarak deðerlendirdiklerini ortaya
koymaktadýr. Yazýnda sessiz kalma tercihi-
ni etkileyen nedenler; örgütsel, yönetsel ve
bireysel faktörlerle (Milliken, Morrison ve
Hewlin 2003: 1467; Premeaux 2001: 13;
Pinder ve Harlos 2001: 345).  Açýklanmaya
çalýþýlmaktadýr. Araþtýrmacýlara göre sessiz
kalmada; þikayetçi biri olarak görülmek,
saygý ve güven kaybýna uðramak, iliþkilere
zarar vermek, iþten atýlmak, terfi ede-
memek gibi korkular ile açýkça konuþ-
manýn fayda etmeyeceði inancý ztemel rol
oynamaktadýr. Bowen ve Blackmon'a göre
(2003: 1393) kiþinin, grup üyeleri tarafýn-
dan destek görüp görmeyeceðine iliþkin
algýsý da sessizlik tercihinde etkili olmak-
tadýr. Ýþ görenlerin örgüt içindeki belirli
konu ve sorunlarý bildiði halde üstleriyle
gerçeði konuþmadýklarý çeliþkisi, sessizlik
konusunu araþtýrmaya deðer kýlmaktadýr.
Son yýllarda geliþen formel ses çýkarma
mekanizmalarý (açýk kapý politikalarý, öneri
ve þikayet sistemleri gibi), resmi ortamlar-
da ses çýkartma fýrsatlarý (toplantýlar gibi)
ve kendiliðinden olan anlýk, yüz yüze
yakalanabilen informel ortamlar açýkça
konuþma fýrsatlarý olarak görülebilir.
Bunlar, yetkililere ulaþmanýn akla gelebile-
cek yollarýdýr. Ancak yukarýda belirtilen
nedenlerden dolayý iþ görenler, çoðu zaman
sessiz kalmayý tercih edebilmektedir. Bu
tercih kolektif hale gelmiþse, kurumsal
geliþme bundan olumsuz etkilenebilmekte-
dir. Sessiz kalmanýn örgüt ve iþ görenlere
olumsuz yansýmalarý bulunmaktadýr.
Sessizliðin örgütsel sonuçlarý; çalýþanlarýn
fikri katkýlarýnýn kullanýlamamasý, sorun-

larýn hasýr altý edilmesi, olumsuz geri-
bildirimden kaçýnýlmasý, bilgilerin filtre-
lenmesi ve sorunlar karþýsýnda tepkisiz
kalýnmasý þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bu
gibi davranýþlar saðlýklý karar almayý, iler-
leme/geliþmeyi ve performans artýþýný
engelleyebilmektedir (Morrison ve
Milliken 2000: 720; Premeaux 2001: 1). 

Sessizliðin iþ görenler üzerindeki olumsuz
sonuçlarý ise bireyin iþyeriyle ilgili sorun
ve endiþelerini açýkça konuþmakta güçsüz
olduðunu hissetmesi, örgüte baðlýlýk,
aidiyet, güven, taktir ve destek duygusunda
azalma, iþ doyumu saðlayamama, iþten
ayrýlma isteði þeklinde ortaya çýkmaktadýr.
Ayrýca bildiði ve iyi olduðu konularda ses-
siz kalmak çalýþanlara ýzdýrap verebilmek-
te, acizlik duygusu yaþamalarýna ve kendi-
lerini deðersiz hissetmelerine neden ola-
bilmektedir (Detert ve Edmondson 2005:
5; Milliken ve Morrison 2003: 22).

Buna stres ve motivasyon kaybýný da ekle-
mek gerekir. Yönetim yazýnýnda sessizlik
duvarýnýn kýrýlmasýna odaklanan çalýþmalar
(Huang, Vliert ve Veght, 2005; Pederit ve
Ashford 2003; Premeaux ve Bedeian
2003). Bulunmakla beraber, sessiz kalýnan
konular ile sessizleþmenin yarattýðý etkiler
üzerine çok az ampirik araþtýrmaya rastlan-
mýþtýr. Sessizliðin yapýsý, boyutlarý,
sonuçlarý ve nedenlerinin derinlemesine
incelenmediði ve bu konuda araþtýrma
gereði olduðu düþünülmektedir (Vakola ve
Bouradas 2005: 441; Bowen ve Blackmon
2003: 1411; Detert ve Edmondson 2005: 1;
Dyne & Ang ve Botero 2003). 

Sinizm kavramý: Örgütsel davranýþ liter-
atürde son zamanlarda ilgi görmeye
baþlayan bir kavramdýr. Andersson vd.
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(1997), bireylerin yalnýz kendi çýkarlarýný
gözettiðine, çýkarlarýný her þeyin üzerinde
tuttuðuna inanan ve buna göre herkesi çýkar-
cý kabul eden kimseyi 'sinik' ve bunu açýkla-
maya çalýþan düþünceye "sinizm" adýný ver-
miþlerdir (Andersson vd. 1997: 449-469). 

Örgütsel sinizm ile ilgili çeþitli tanýmlamalar
yapýlmakla birlikte Dean vd. (1998), tarafýn-
dan yapýlmýþ olan "bireyin istihdam edildiði
örgüte karþý olumsuz tutumu" genel kabul
görmüþ taným olarak karþýmýza çýkmaktadýr
(Brown & Cregan 2008: 667-686). 

Yine Abraham (2000),  örgütsel sinizmi;
bir örgütün dürüstlükten yoksun olduðuna
dair inançtýr diyerek tanýmlamýþ ve bu
inancýn, güçlü bir negatif duygusal tepkiyle
birleþtiðinde itibar sarsýcý ve kritik
davranýþlara yol açtýðýný ifade etmiþtir
(Abraham 2000: 269).

ÖRGÜTSEL SÝNÝZMÝN NEDENLERÝ 

Örgüt içinde sinizme neden olan birçok
farklý unsurun olduðu görülmüþtür. Yanlýþ
yönetilen deðiþim çabalarý, aþýrý stres ve rol
yükü, kiþisel ve örgütsel beklentilerin
karþýlanmamasý, yetersiz sosyal destek,
rekabet düzeyine kýyasla yetersiz düzeyde
terfi, amaç çatýþmasý, artan örgütsel kar-
maþýklýk, karar alýmýnda etkili olma
düzeyinin düþüklüðü, iletiþimsizlik,
psikolojik kontrat ihlalleri, iþten çýkarma
da sinizmin nedenlerinden bazýlarýdýr
(Andersson, 1996; Reichers vd, 1997;
Wanous vd. 1994).

Özellikle Sinizmin düþük liderlik potansiyeli,
aþýrý þüphecilik, yüksek endiþe, içedönüklük
ve istismarcý bir inanç sistemi ile pozitif bir
iliþki içinde oluðu ifade edilmektedir. Ayrýca

obsesif ve kompalsif bozukluklar, negatif duy-
gusallýk, makyavelizm gibi kiþilik özellikleri
de örgütsel sinizmin ortaya çýkmasýnda etkili
olabilir (Özgener, vd, 2008: 56).

ÖRGÜTSEL SÝNÝZMLE ÝLGÝLÝ
ÇALIÞMALAR

Literatürde örgütsel adalet ve örgütsel
sinizm arasýndaki iliþki ile ilgili az sayýda
çalýþmaya rastlanmaktadýr. Brandes ve
diðerleri (1999) orta büyüklükteki bir fab-
rikada çalýþan 129 yönetici ve iþ gören
üzerinde yapmýþ olduklarý araþtýrmalarýn-
da, örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaþlýk,
örgütsel baðlýlýk, iþ gören katýlýmý,
yöneticinin biçimsel davranýþý arasýndaki
iliþkileri incelemiþlerdir. Araþtýrma
sonuçlarýna göre, örgütsel sinizm ile örgüt-
sel baðlýlýk arasýnda güçlü ve negatif bir
iliþki olduðu tespit edilmiþtir. Bununla bir-
likte örgütsel sinizm ile iþ gören katýlýmý
arasýnda orta düzeyde negatif ve yönetici-
lerin biçimsel rol davranýþý arasýnda düþük
düzeyde negatif bir iliþkinin var olduðu
gözlenmiþtir. Delken'in (2004) çaðrý
merkezinde yaptýðý araþtýrmada, örgütsel
sinizm ve demografik özellikler arasýndaki
iliþkiler belirlemeye çalýþýlmýþ ve bu
doðrultuda psikolojik sözleþme ihlali ile
örgütsel sinizm arasýndaki iliþkide
demografik özellikler aracý deðiþken olarak
belirlenmiþtir. Çalýþmadan elde edilen
sonuçlara göre, psikolojik sözleþme ve
örgütsel sinizm iliþkisi arasýnda
demografik deðiþkenlerin etkisi yoktur.
Sadece bekâr bireylerin örgütsel sinizm
düzeyleri yüksek deðer göstermiþtir.
Bernerth vd. (2007) yapmýþ olduklarý çalýþ-
malarýnda daðýtým ve etkileþim adaletiyle
örgütsel sinizm arasýnda negatif bir iliþki,
James (2005), örgütsel sinizm ile örgütsel
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adalet algýlarý arasýnda negatif bir iliþki,
tespit edilmiþken; FitzGerald (2002), yük-
sek düzeyde adaletsizlik algýsýna sahip
kiþilerin örgütlerine karþý daha sinik tutum-
lara sahip olacaðýný belirtmiþtir. Örgütsel
sinizm ile ilgili araþtýrmalarýn ülkemizde
2007 yýlý ve sonrasýnda literatüre
kazandýrýldýðý görülmektedir. Kasapoðlu
(1992), Ankara Týp, Gazi Týp ve Hacettepe
Týp Fakültelerinin ilk ve son sýnýf öðrenci-
leri üzerinde yapmýþ olduðu araþtýrmasýn-
da, öðrencilerin mesleki tercihleri ve
mesleðe iliþkin bazý deðerlerindeki
deðiþmeleri incelemiþtir. Bu araþtýrmada,
insan sevgisini ölçmek için humani-
taryanizm, kendi çýkarlarýný ön plana alýcý
tutumlarýn ölçülmesinde Mach IV ve
insanlarý hakir görme konusunda sinizm
ölçeði uygulanmýþtýr. Araþtýrmanýn bulgu-
larýna göre; humanitaryanizm ile Mach IV
ve sinizm arasýnda negatif, Mach IV ile
sinizm arasýnda da pozitif bir iliþki olduðu
gözlenmiþtir. Yine çalýþmalarýnda baba
mesleði ile sinizm deðerleri incelenmiþ ve
babasý serbest çalýþan (yüksek eðitim alýp
bir meslek sahip olup da serbest çalýþanlar)
öðrencilerin sinizm ortalamalarý en yüksek,
babasý vasýfsýz, düz iþçi ve müstahdem olan
öðrencilerin sinizm ortalamalarý en düþük
olduðu bulunmuþtur. Öðrencilerin mezun
olduklarý lise türü ile sinizm düzeyleri
arasýndaki iliþki incelendiðinde, yabancý
dil eðitimli liseden mezun olan öðrenci-
lerin sinizm ortalamalarý, teknik meslek
lisesinden mezun olanlara göre yüksek
bulunmuþtur (Akt: Kalaðan  2009: 117). 

Efilti ve diðerleri (2008), "genel sinizm" ve
"örgütsel sinizm" kavramlarýnýn kuramsal
çerçevesini oluþturmuþ ve Akdeniz Üniver-
sitesi bünyesinde rektörlük, fakülte ve yük-
sekokul birimlerinde görev yapan 48 yönetici

sekreterin örgütsel sinizm yaþama durum-
larýný ortaya koymayý amaçlamýþlardýr.
Yönetici sekreterlerin sinizm yaþama durum-
larý deðerlendirildiðinde, yönetici sekreter-
lerin hayata, insanlara ve baðlý bulunduklarý
örgüte bakýþ açýlarýnýn orta düzeyde sinik
eðilimli olduðu gözlenmiþtir. Tokgöz ve
Yýlmaz (2008) Eskiþehir il merkezinden
sekiz, Alanya'dan dokuz olmak üzere toplam
17 otel iþletmesindeki 346 iþ gören üzerinde
gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý ile iþ gören-
lerin genel sinizm ve örgütsel sinizm düzey-
leri ve demografik deðiþkenleri arasýndaki
iliþkilerini analiz etmiþler ve "genel sinizm"
ile "örgütsel sinizm" arasýnda düþük, ama
anlamlý bir iliþki bulmuþlardýr. Otel iþ gören-
lerinin, hem genel hem de örgütsel sinizm
düzeyleri ile iþ görenlerin cinsiyetleri ve yaþ
deðiþkenleri arasýnda anlamlý bir iliþki bulu-
namamýþtýr. Ýþ görenlerin eðitim düzeyi ile
genel sinizm düzeyleri arasýnda bir farklýlýk
bulunmazken, iþ görenlerin örgütsel sinizm
düzeyleri ile eðitim düzeyleri arasýnda
anlamlý farklýlýk gözlemlenmiþtir. Bu farklýlýk
ile eðitim düzeyi arttýkça örgütsel sinizmin de
arttýðý belirlenmiþtir (Tokgöz ve Yýlmaz
2008: 283-305). 

Kutanis ve Çetinel (2009) akademisyenler
üzerinde yapmýþ olduklarý çalýþmalarýnda
örgüte yönelik adaletsizlik algýsý ile örgütsel
sinizm arasýnda bir iliþki olup olmadýðýný belir-
lemeyi amaçlamýþlardýr. Buna göre, araþtýrma
görevlilerinin diðer kadrolarda bulunan
akademisyenlere göre, daha yoðun bir olum-
suz duygular besledikleri ve sinik tutumlarda
bulunduklarýný ortaya koyulmuþtur. 

SONUÇ 

Yaptýðýmýz literatür araþtýrmasý sonucunda
iþletmenin verimliliði ve çalýþanlar ile iþv-
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eren arasýndaki uyumun saðlanmasýnýn bir
zorunluluk olduðunu görülmektedir. Bunun
için iþveren ile çalýþanlar arasýnda hem
hukuksal hem de kültürel yönden bir
iletiþim mekanizmasýnýn kurulmasýna iliþkin
vazgeçilmez deðerleri görmekteyiz. Ýþveren
ve çalýþan arasýndaki iliþkinin daha düzenli
ve daimi olabilmesi için birçok faktörün bir
araya toplanmasý gereklidir. Bunlar hukuk-
sal çerçeve, kültürel etkinlik ve faydalar,
iletiþim etkinliði, adalet kavramý ve eþitlik
ilkelerinin tam ve eksiksiz olarak yerine
getirilmesinin bir zorunluluk olduðunu ifade
edebiliriz. Bu nedenle, günümüz çaðdaþ
iþletmeleri etkin bir örgüt iliþkisi için bu fak-
törleri ve etkinlikleri eksiksiz olarak yerine
getirmesi bir zorunluluktur. 

KAYNAKÇA

ARI, S.G., (2003), "Yöneticiye Duyulan 
Güven Örgütsel Baðlýlýðý Arttýrýr mý?",
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Eðitim Fakültesi, s.23. 

BEUGRÉ, Constant D., (2002),
"Understanding Organizational 
Justice and Ýts Ýmpact on Managing
Employess:an African Perspective",
International Journal of Human 
Resource Management 13:7 
November, pp.1091-1092-1104.

ÇIRPAN, H., & KOYUNCU, M., (1998), 
"Ýþletme Kültürünün Alt Kademe 
Yöneticileri Üzerindeki Etkisi", Bir
Örnek Olay Çalýþmasý, ss.223-230.

COLQUITT, Jason A.. (2001), "On the 
Dimensionality of Organizational 
Justice: A Construct Validation of a
Measure", Journal of Applied 
Psychology, Vol. 86, No. 3, pp. 
386-400.

DEMÝRCAN, N., & CEYLAN, A., (2003),
''Örgütsel Güven Kavramý: Nedenleri
ve Sonuçlarý'', Celal Bayar 
Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari 
Bilimler Fakültesi, Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, Sayý:2, s. 142.  

ERDEM, F., (2003), "Sosyal Yaþamda 
Güven", Vadi Yayýnlarý, Ankara. s.159.

FÝLÝZ, A., (2002), "Yönetimde Ýnsan 
Ýliþkileri", Endüstri & Otomasyon 
Dergisi, ss.65-70. 

FOLGER, Robert and Russell Cropanzano, 
(1998), Organizational Justice and 

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 93



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

Human Resource Management, 
Sage Publications, Thousand Oaks 
London, New Delhi.

FREEDMAN, Sara M. and John R. 
Montanari; (1980), "An Integrative
Model of Managerial Reward 
Allocation", Academy of Management
Review, Vol.5, No.3, pp.381-390.

GILLILAND, Stephen, W., (1993), "The 
Perceived Fairness of Selection 
Systems: An Organizational Justice
Perspective", Academy of Management
Review, Vol.18, No.4, pp. 694-734.

GREENBERG, J., (1987), "A Taxonomy 
of Organizational Justice Theories",
Academy of Management Review, 
Vol.12, No.1, pp. 9-22

GREENBERG, Jerald; (1990),
"Organizational Justice: Yesterday, 
Today and Tomorrow", 
Journal of Management, Vol.16, 
No.2, pp. 399-432.

GREENBERG, Jerald and Robert J. Bies,
(1992), "Establishing the Role of 
Empirical Studies of Organizational
Justice in Philosophical Inquiries 
into Business Ethics", Journal of 
Business Ethics, Vol.11, Issue.5/6, 
pp.433-444.

GREENBERG, J., (1993), "The Social 
Side of Fairness: Interpersonal 
and Informational Classes of 
Organizational Justice", Russell 
Cropanzano (Ed.), Justice in the 
Workplace: Approaching Fairness 
in Human Resource

GÜRGEN, H., KIREL, Ç., UZUN, F., 
ORHON, N.,  (2003), Halkla 
Ýliþkiler ve Ýletiþim, T.C. Anadolu 
Üniversitesi Yayýný No:1482, 
Açýköðretim Fakültesi Yayýný No:
792, 1. Baský, Eskiþehir.

IRAK, D.Y.,  (2004), "Örgütsel Adalet: Ortaya
Çýkýþý, Kuramsal Yaklaþýmlar ve 
Bugünkü Durumu", Türk Psikoloji 
Yazýlarý, 7(13), pp. 25-43.

ÝNCE, M., ve GÜL, H.,  (2005), Yönetimde
Yeni Bir Paradigma: Örgütsel 
Baðlýlýk, Çizgi Kitabevi, Konya.

ÝÞBAÞI, J.Ö., (2001), "Çalýþanlarýn 
Yöneticilerine Duyduklarý Güvenin 
ve Örgütsel Adalete Ýliþkin 
Algýlamalarýnýn Vatandaþlýk 
Davranýþýnýn Oluþumundaki Rolü",
Yönetim Araþtýrmalarý Dergisi, 
Cilt:1, Sayý:1, ss. 51-73.

ÝÞCAN, Ö.F., ve NAKTÝYOK, A., (2004),
"Çalýþanlarýn Örgütsel Baðdaþýmlarýnýn
Belirleyicileri Olarak Örgütsel 
Baðlýlýk ve Örgütsel Adalet 
Algýlarý", Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 
59(1), ss.181-201. 

ÝÞCAN, Ö.F.,  (2005), "Siyasal Arena 
Metaforu Olarak Örgütler ve 
Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet 
Algýsýna Etkisi" Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 
Cilt.60, Sayý.1, ss.149-171.

JASSO, G., (1980), "A New Theory of
Distributive Justice", American 
Sociological Review, Vol.45, No.1, 
pp.3-32.

94

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 94



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

95

KAYA, P.A., (2008), "Sosyal Adaletin 
Teorik Çerçevesi Üzerine Bir 
Deðerlendirme",

http://www.isguc.org/armaganlar/nusre
tekin/117.pdf, Eriþim:01.05.2010, 
ss.229-243.

KARADOÐAN, E., (2003), ''Kiþilerarasý 
Ýletiþim Sürecinde Güven Unsuru, 
Güven ve Ýkna Ölçeði Örneði''. 
Doktora Tezi. Marmara 
Üniversitesi SBE, 

KÜSKÜ, F., (2003), "Yöneten - Yönetilen 
Ýliþkisinde Güven: Ampirik Bir 
Ýnceleme", Amme Ýdaresi Dergisi, 
s. 140. 

LERNER, M.J., (1977), "The Justice 
Motive: Some Hypotheses as to Its 
Origins and Forms", Journal of 
Personality,Vol.45, Issue.1, pp.1-52.

LEVENTHAL, G. S.,  James W. Michaels
and Charles Sanford, (1972), 
"Inequity and Interpersonel Conflict:
Reward Allocation and Secrecy 
About Reward as Methods of 
Preventing Conflict", Journal of P

MOORHEAD, , G., R.W. GRÝFFÝN 
(1995), Organizational Behavior 
Managing People and Organizations
(4th Edition), Boston/USA: 
Houghton Mifflin Company, 52.

ÖZEN, J., (2003), "Örgütlerde Duyulan 
Güvenin Anahtar Unsuru Olarak 
Örgütsel Adalet", Vadi Yayýnlarý, 
Ankara. s. 185. 

ÖZGEN, E., (2003), "Ýletiþim ve Liderlik",
Marmara Üniversitesi Ýletiþim 

Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve 
Tanýtým Bölümü, s.100

PELTEKOÐLU, F.B., (2001), "Halkla 
Ýliþkiler Nedir?", Beta Yayýnlarý, 
Ýstanbul. s.342.

PILLAI, Rajnandini, Chester A. 
Schriesheim and Eric S. Williams;
(1999), "Fairness Perceptions and 
Trust as Mediators for 
Transformational and Transactional
Leadership: A Two- Sample 
Study", Journal of Management, 
Vol.25, No.6, pp.897- 933.

SAFRAN, B., (2005), "Örgütsel Güven 
Kavramý ile Verimlilik Ýliþkisi", 

Ýnsan Kaynaklarý, 2005, 
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/p
ages/mkl_go s.php?nt=566 (7 Mart
2005) Eriþim:26.07.2011

ÜNAL, P., (2004), "Örgütlerde Güven 
Algýsý, Kiþisel Geliþimde Çaðdaþ 
Yönelimler Sempozyumu Bildiriler 
Kitabý", Ankara Eðitim ve Doktrin 
Komutanlýðý, 2004., ss. 225-237. 41

YILMAZ, E., (2005), ''Okullarda Örgütsel 
Güven Ölçeðinin Geçerlilik ve 
Güvenilirlik Çalýþmasý'', Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, s.569. 

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 95



Özet: Çalýþmanýn amacý Türkiye'de 21 yaþ altý kategorisinde yarýþan elit erkek

kata ve kumite sporcularýnýn, bacak kuvveti ve çabukluklarýný karþýlaþtýrmaktýr.

Bu çalýþmaya 21 yaþ altý kategorisinde yarýþan, milli takým seviyesinde 20 erkek

kata ve kumite sporcusu katýlmýþtýr. Katýlýmcýlarýn bacak kuvvetlerini ve çabuk-

luklarýný ölçmek için sýrasýyla dikey sýçrama ve durarak uzun atlama, izometrik

kas kuvveti (bacak dinamometre) testi ve ilinois testi uygulanmýþtýr. Gruplar arasý

karþýlaþtýrmalarý için T-testi kullanýlmýþtýr. Kata ve kumite sporcularýnýn bacak

kuvvetleri arasýnda anlamlý farklýlýk bulunamamýþken, çabukluk deðerleri arasýn-

da anlamlý bir farklýlýk bulunmuþtur (p<0.05). kumite sporcularý kata sporcularý-

na göre daha çabuk bulunmuþtur.

Anahtar Kelimeler: Karate, bacak kuvveti, çabukluk

COMPARING OF LEG STRENGHT AND AGILITY IN ELITE 
KATA-KUMITE PLAYERS WHO ARE UNDER 21 YEARS OLD

Abstract: The purpose of the study is to compare elite kata and kumite player's

leg strenght and agility who race under 21 years old category in Turkey. In this

study 20 male kata and kumite players who are under 21 years old category, in

national team level attended. To measure leg strenght and agility vertical jump,

standing long jump, isometric muscle (leg dynamometer) tests and ilinois test

were performed, respectively. T-test was used to compare between the groups.

When there was no significant differences in leg strenght between Kata and

Kumite players, there was significant difference in agility values (p<0.05).

Kumite players are agiler than kata players.

Keywords: Karate, leg strength, agility
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21 YAÞ ALTI KARATE  ELÝT  KATA- KUMÝTE 
SPORCULARININ BACAK KUVVETÝ ÝLE

ÇABUKLUKLARININ KARÞILAÞTIRILMASI
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GÝRÝÞ 

Bilim olarak köklü bir tarihi olan sporun
insanlar arasýnda birlik ve bütünlük saðla-
ma, sosyalleþme, saðlýða olan katkýlarý
nedeniyle insan hayatýnda önemli bir yeri
vardýr. Karate sporu kökenleri binlerce yýl
öncesine dayanan, materyali insan olan bir
sanat dalýdýr (Akkuþ, 1999). 1950' ler den
sonra büyük bir salgýn þeklinde dünyaya
yayýlmýþ olan ve çeþitli uzakdoðu
ülkelerinde deðiþik þekillerde olamayan
ancak farklý isimler altýnda icra edilen bu
silahsýz mücadele sanatý günümüzde
karate-do adý ile anýlmaktadýr (Alpay,
1999). Karate dünyada spor bilimlerinin
çeþitli alanlarýnda araþtýrýlmaya gerek olan
bir spor dalýdýr.

Sportif baþarýnýn büyüklüðü kondisyonel
ve koordinatif yeteneklere (kuvvet, sürat,
dayanýklýlýk, hareketlilik ve beceriklilik),
teknik-taktik yeteneklere, kiþisel özellik-
lere, yapýsal özellikler ve saðlýk gibi fak-
törlere baðlýdýr (Soykan, 2003).
Çalýþmanýn amacý üst düzeyde karate sporu
ile uðraþan kata ve kumite sporcularýnýn
bacak kuvveti ile çabukluk deðerlerinin
karþýlaþtýrýlmasýdýr.    

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 

Bu çalýþma kumite sporcularýnýn bacak
kuvveti ve çabukluklarýnýn kata sporcularýna
göre daha yüksek olmasý gerektiði hipotezine
dayanýlarak yapýlmýþtýr. Katýlýmcýlar karate
branþýnda kata ve kumite dalýnda 21 yaþ altý
milli takým seviyesine yükselmiþ 20 erkek
sporcudan oluþmaktadýr. 

21 yaþ altý elit erkek kata ve kumite sporcu-
larýna dikey sýçrama, durarak uzun atlama,

bacak dinamometresi testi (izometrik
kuvvet) ve ilinois çabukluk testi uygulan-
mýþtýr. Gönüllülere testlerden önce 5 dk'lýk
bir ýsýnma, testler arasýnda 5 dk' lýk  dinlen-
me zamaný verilmiþtir.

Ýstatistiksel analizler ortalama, standart
sapma, minimum ve maksimum deðerler
alýnarak hesaplanmýþtýr. Gruplar arasý
karþýlaþtýrmalar için T Testi kullanýlmýþ,
0.05 önem seviyesinde olup olmadýðý ince-
lenmiþtir.

BULGULAR

Sporcularýn yaþ, boy ve vücut aðýrlýðý orta-
lamalarý sýrasýyla 25,00 ± 2,77 yýl, 180,62
± 3,54 cm, 73,00 ± 5,70 kg'dýr.
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Katacýlarýn vücut aðýrlýðý ortalamalarý 71.1
± 8.1 kg olarak tespit edilmiþken, kumiteci-
lerin vücut aðýrlýðý ortalamalarý 68.1 ± 13.3
kg olarak tespit edilmiþtir. Katacýlarýn orta-
lama antrenman yaþý 7 ± 2.6 yýl, olarak
tespit edilmiþken kumitecilerin ortalama
antrenman yaþý 7.6 ± 1.7 yýl olarak tespit
edilmiþtir. Katacýlarýn ortalama yaþý 18 ±
2.4 olarak tespit edilmiþken, kumitecilerin
ortalama yaþý 16.6  ±  1.5 olarak tespit
edilmiþtir.

Katacýlarýn durarak uzun atlama ortalama
deðeri 208.5 ± 12.7 cm tespit edilirken
kumitecilerin durarak uzun atlama ortalama
deðeri 216.4 ± 16.6 cm olarak tespit
edilmiþtir.

Katacýlarýn dikey sýçrama ortalama deðeri
49.1 ± 6.7 cm iken kumitecilerin dikey sýçra-
ma ortalama deðeri 46.2 ± 3.4 cm olarak
tespit edilmiþ, sporcularýn patlayýcý kuvvet-
leri arasýnda farklýlýk bulunamamýþtýr. 

Kata ve kumite branþý sporcularýnýn, durarak
uzun atlama ve dikey sýçrama deðerleri orta-
lamalarý arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý
bir farklýlýk bulunamamýþtýr (P>0,05).

Kata ve kumite branþý sporcularýnýn,
izometrik kuvvet ortalamalarý arasýnda ista-
tistiksel açýdan anlamlý bir farklýlýk buluna-
mamýþtýr (P>0,05) 

Kata ve kumite branþý sporcularýnýn, çabuk-
luk ortalamalarý arasýnda istatistiksel açýdan
anlamlý bir farklýlýk bulunmuþtur (P<0,01).
Kumite sporcularý kata sporcularýna göre
daha çabuktur.

TARTIÞMA VE SONUÇ 

Çalýþmamýzda, kata ve kumite sporcularýnýn
vücut aðýrlýðý ortalamalarý, yaþ ve antren-
man yaþý deðerlerinde önemli farklýlýk bulu-
namamýþtýr.

Katacýlarýn durarak uzun atlama ortalama
deðeri 208.5 ± 12.7 cm tespit edilirken
kumitecilerin durarak uzun atlama ortalama
deðeri 216.4 ± 16.6 cm olarak tespit
edilmiþtir. 

Katacýlarýn dikey sýçrama ortalama deðeri
49.1 ± 6.7 cm iken kumitecilerin dikey
sýçrama ortalama deðeri 46.2 ± 3.4 cm
olarak tespit edilmiþ, sporcularýn patlayýcý
kuvvetleri arasýnda farklýlýk buluna-
mamýþtýr. Bir kata sporcusunun müsabaka
sýrasýnda genel olarak kaslarýnda statik
kasýlma gerçekleþirken, kumite sporcusu-
nun müsabaka sýrasýnda kaslarýnda dinamik
kasýlma gerçekleþir.

Soykan'ýn (2003) milli karateciler üzerine
yaptýðý çalýþmada, dikey sýçrama deðerleri
ortalamasýný 67.2 ± 6.7 cm, çift ayak
durarak uzun atlama deðerleri ortalamasýný
ise 222.1 ± 16.9 cm olarak ölçülmüþtür
(Soykan, 2003).

Tablo 2: Kata ve kumite sporcularýnýn veri-
lerinin karþýlaþtýrýlmasý
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Aslan ve ark. (2011) yaptýðý çalýþmada
sporcularýn dikey sýçrama deðerlerini 61.6
± 6.8 cm olarak bulmuþtur (Aslan ve ark.,
2011).

Saka ve ark. (2008) yaptýðý çalýþmada
durarak uzun atlama deðerleri 205.1 ± 18.7
cm olarak bulunmuþtur (Saka ve ark.,2008).
Savaþ (2004) üniversiteli erkek sporcularla
yaptýðý çalýþmada boksörlerin dikey sýçra-
ma deðerlerini 43 ± 7cm, taekwondocularýn
51 ± 11 cm ve  karatecilerin 46 ± 13  cm
olarak bulmuþtur.

Bu çalýþmalara göre çalýþmamýzda yer alan
karate sporcularýnýn dikey sýçrama ve
durarak uzun atlama deðerleri ortalama
deðerler arasýnda bulunmuþtur.

Katacýlarýn ortalama bacak kuvvetleri 157.2
± 24.5 kg olarak bulunurken kumitecilerin
ortalama bacak kuvvetleri 161.2 ± 40.8 kg
olarak bulunmuþtur. Soykan (2003) milli
karateciler üzerine yaptýðý çalýþmada,
sporcularýn bacak kuvveti deðerleri ortala-
malarý 232.1 ± 42.7 kg olarak tespit
edilmiþtir (Soykan, 2003). Ramazanoðlu
(2002) taekwon-do sporcularý üzerinde yap-
týðý çalýþmada genç erkeklerde bacak
kuvvetini 155.6 ± 48.9 kg., büyük erkek-
lerde ise 198.3 ± 51.3 kg. olarak bulmuþtur
(Ramazanoðlu ve ark. 2002). Aslan ve ark.
(2011) yaptýðý çalýþmada sporcularýn bacak
kuvveti ortalama deðerlerini 138.0 ± 20.6
kg olarak ölçmüþtür (Aslan ve ark. 2011).
Elde ettiðimiz verilere göre bacak kuvveti
ayný branþ özelliklerine sahip olan karate ve
taekwondo branþlarýnda karþýlaþtýrýlmýþ ve
karate sporcularýnýn bacak kuvvet deðer-
lerinin daha yüksek olduðu anlaþýlmýþtýr.
Taekwondo sporunda tam anlamýyla vuruþ

yapýlmasýna karþýn karate sporunda tekme
vuruþlarý kontrol edilmelidir. Karate
branþýnýn kata ve kumite dallarýnda yüksek
þiddette ve süratte uygulanan tekniklerin
hedefte aniden durmasý koordinasyon,
kuvvet ve kontrol yeteneði gerektirir. 

Kata ve kumite sporcularýnýn bacak kuvvet-
leri arasýnda çok büyük bir fark oluþ-
mamýþtýr. Ortaya çýkan sonuçlarýn bu
nedene baðlý olabileceði ve karate sporuna
yönlendirilecek sporcularýn bacak kuvvet-
lerinin yüksek deðerde olmasý gerektiðini
düþünmekteyiz.

Katacýlarýn ortalama çabukluk deðerleri
17.1 ± 0.19 sn olarak bulunurken kumiteci-
lerin ortalama çabukluk deðerleri 16.5 ±
0.31 sn olarak bulunmuþtur.

Karate aerobik ve anaerobik enerji sistem-
lerinin birlikte kullanýldýðý, aðýrlýklý olarak
aerobik enerji sisteminin kullanýldýðý, sonu-
cu belirleyen vuruþlarda anaerobik sistemin
kullanýldýðý bir branþtýr. Kata ve kumite
olmak üzere her ikisinin içerisinde ani
hýzlanmalar, yön deðiþtirmeler, ani hýzlý ve
patlayýcý vuruþlar yer almaktadýr. Kata
sporcularý temel tekniklerin bileþiminden
oluþan bir dizi hareketi 360 derece hayali
olarak yapmaktadýr. Katalarýn belli bir
yönü, hýzý, þiddeti ve koordinasyonu vardýr.
Kumite ise karþýlýklý dövüþ sýrasýnda uygun
pozisyonu yaratýp, oyun alaný içerisinde iyi
bir zamanlama ile atak yaparak puan almasý
gereken müsabakadýr. Kumitede bir uyaran
(rakip) vardýr. Uyaranýn hýzý, yönü ve þidde-
ti farklýdýr. Bunun da kumite sporcularýnýn
süratini, çabukluðunu ve oyun zekasýný ön
plana çýkardýðý düþüncesindeyiz.
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Özet: Çalýþmanýn amacý Türkiye'de en iyi dereceleri 11 saniyenin altýnda olan elit erkek 100m
sporcularýnýn 100m koþusundan önceki ve sonraki laktat seviyelerinin belirlenmesidir. 8 erkek
sporcunun katýldýðý çalýþmada dinlenim, 100m koþusundan önce, 100m koþusundan 3 dk ve 7 dk
sonra olmak üzere toplam 4 laktat ölçümü alýnmýþtýr. Alýnan ölçümler sonrasýnda, deneklerin din-
lenim laktat seviyelerinin ortalamasý 2,43 ± 0,67 mmol, 100m koþusundan hemen önceki laktat
seviyelerinin ortalamasý 6,36 ± 1,76 mmol olarak bulunmuþtur. Katýlýmcýlarýn 100m koþusundan
sonra 3. dakikadaki laktat seviyelerinin ortalamasý 11,82 ± 1,77 mmol, 7. dakikadaki laktat
seviyelerinin ortalamasý 11,07 ± 1,22 mmol'dur. Katýlýmcýlarýn 100m derecelerinin ortalamasý
10,65 ± 0,22 sn, maksimum kalp atým sayýlarýnýn ortalamasý 190,12 ± 6,59 olarak tespit edilmiþtir.
Katýlýmcýlarýn ýsýnma esnasýnda laktat seviyelerinde 3,92 mmol, 100m koþusu esnasýnda 5,46
mmol'luk bir artýþ bulunmuþtur. 100m koþusunda anaerobik glikolizin, ATP-CP enerji sistemine
destek verdiði ve bu nedenle kan laktat seviyelerinin yükseldiði düþünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 100m koþusu, laktat, kýsa süreli egzersiz

BLOOD LACTATE LEVELS OF SPORTSMEN AFTER 
100 M RUNNING

Abstract: The purpose of the study is to determine the lactate levels of male elite 100m athletes
whose best times are under 11 seconds in Turkey, both before and after 100m running. 8 male ath-
letes who attended the study, 4 lactate measurements are carried out including rested, before
100m, 3 minutes and 7 minutes after 100m running. After measurements, the average rested lac-
tate level of the subjects is ensued 2,43 ± 0,67 mmol, and the average lactate level of the subjects
just before the 100m is ensued 6,36 ± 1,76 mmol. The test subjects' average lactate levels 3 min-
utes after the 100m  ensued 11,82 ± 1,77 mmol, and the average of lactate levels at the 7th minute
ensued 11,07 ± 1,22 mmol. Average 100m rank is 10,65 ± 0,22 seconds, average of maximum
heart rate is 190,12 ± 6,59. An increase of 3,92 mmol is observed in the lactate levels of the sub-
jects, during their warm-ups. During the 100m running, an increase of 5,46 mmol is observed in
the lactate levels of the subjects. That is thought of anaerobic glycolysis supports to ATP-CP ener-
gy system in 100m running consequence of this metabolism blood lactate levels could get higher.

Keywords: 100m running, lactate, short term exercise
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GÝRÝÞ 

100m koþusu; en hýzlý, en yüksek þiddetli
ve en kýsa sürede yapýlan olimpik branþlar-
dan bir tanesidir. Tüm yüklenme süresi
günümüzde dünya çapýnda ortalama olarak
10 saniye ve altýndadýr. Bu süre zarfýnda,
bu mesafeyi kat eden sporcunun ihtiyacý
olan enerji miktarýný karþýlayacak enerji sis-
temlerine sahip olmasý gerekmektedir.
Yüksek yoðunluklu sprint egzersizleri
sýrasýnda enerjinin büyük bir bölümü fos-
fokreatin (PCr) ve anaerobik glikoliz
tarafýndan saðlanýr. PCr depolarý çok hýzlý
enerji kaynaklarýdýr ancak miktar olarak
sýnýrlý ve 10 saniye gibi kýsa süreli maksi-
mal egzersizler sonrasýnda çok düþük bir
seviyeye düþerler (Hirvonen 1987). Temel
egzersiz fizyolojisi literatürüne bakýldýðýn-
da kýsa süreli egzersizlerde enerji sistemi
bu gruba 100, 200, 400 metre gibi sürat
koþularý ile 800 metre koþu, þýnav ve bun-
lara benzer sadece 2-3 dakika yüksek þid-
dette devam eden egzersizler girer. Bu tip
egzersizde glikoz, yaðlar az önemli, pro-
teinlerin ise önemsiz katkýlarý olmaktadýr.
Anaerobik sistem daha baskýn olmaktadýr.
Bütün bunlar, çatýþan sistemin yalnýz
anaerobik sistem olduðunu ortaya koymaz.
Sadece egzersiz için gerekli enerji ya da
ATP aerobik yoldan saðlanamaz .

Egzersiz, yüklenme þiddeti ve süresi bir
fonksiyon bütünlüðü oluþturur. Egzersizin
þiddeti ve süresi kullanýlacak kas fibril tip-
ini belirler. Egzersizde yoðunluk artar ve
kapsam daralýrsa metabolik deðiþikliklerde
farklýlaþýr. 

Egzersiz þiddetinden (uyarýnýn yüksekliði,
uyarýnýn kuvveti) her bir uyarýnýn veya bir

uyarý serisinin kuvvetliliði anlaþýlýr. Bu
kuvvetin derecesiyle özdeþtir. Þöyle ki,
maksimal bir kuvvetle yapýlan koþu ayný
zamanda maksimal uyarýnýn þiddetidir.
Örneðin; bench pres hareketinde eðer en
yüksek aðýrlýk kaldýrýlmýþ ise, uyarýnýn þid-
deti de maksimal demektir. Koþu antren-
manlarýnda uyarýnýn þiddeti koþunun hýzý
olarak tanýmlanýr. Bu durum yüzmede,
kayakta, mukavemet yarýþýnda, kürekte,
kanoda ve bisiklet de böyledir.

Kýsa süreli, þiddetli kassal eforlar esnasýn-
da ATP, CP ve glikoliz gibi anaerobik ener-
ji kaynaklarý kullanýlýr. Uzun süreli düþük
þiddetteki eforlarda ise, karbonhidrat ve
yaðlarýn oksidasyonu söz konusudur. Bu
tür çalýþmalarda ise aerobik enerji kay-
naklarý kullanýlýr.

Egzersizler, kullanýlan enerjinin kaynaðýna
göre de sýnýflandýrýlabilir. Fox, Robinson
ve Weigman'm maksimal çalýþmalardaki
sýnýflamasý þöyledir:

a-   <30 saniye: ATP-CP sistemi, 
b-   30-90 saniye: ATP-CP ve laktat

sistemi, 
c-    90-180 saniye: Laktat ve oksjen

sistemi, 
d-  >180 saniye: Oksijen sistemi.

Yüksek þiddetteki egzersizler için gerekli
enerji 20 ile 25 saniye içinde biter ve ener-
ji anaerobik glikoliz ile saðlanýr. Bu reak-
siyonun sonucunda laktik asit üretimi ve
birikimi vardýr. Egzersiz süresinin art-
masýyla birlikte maksimal güç verimi
düþer. Çünkü enerji üretimi daha çok aero-
bik sisteme dayanmaya baþlar. Egzersiz
tiplerini; özelliklerine, kapasite ve güçler-
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ine göre karþýlaþtýrýrsak, 100, 200, 400 ve
800 metre koþularý ve iki ile üç dakika
arasýnda sonlandýrýlabilecek aktiviteler
kýsa süreli aktivite sýnýfýna girerler. Üç ile
on dakika arasýnda devam eden egzersizler
vardýr ki, bunlar gerekli enerjiyi aerobik ve
anaerobik enerji sistemlerini kullanarak
saðlarlar. Bunun yanýnda on dakika ve
daha uzun süren egzersizler ise uzun süreli
egzersiz sýnýfýna girerler (Sönmez 2002).

Ancak günümüzde 100m koþu süresi 9,58
seviyesine inmiþ ve egzersizin þiddeti çok
yükselmiþtir. Bu süre içinde egzersizin þid-
deti nedeni ile sadece fosfokreatin (PCr)
depolarýnýn yeterli olmamasý devreye
anaerobik glikoliz sistemini girmesini
zorunlu hale getirmektedir. 

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 

Araþtýrmanýn amacý Türkiye'de en iyi dere-
celeri 11 saniyenin altýnda olan erkek elit
100m sporcularýnýn 100m koþusundan
önceki ve sonraki laktat seviyelerinin belir-
lenmesidir. Araþtýrmamýza 8 erkek sporcu
katýlmýþtýr. Sporcular Türkiye Atletizm
Federasyonu sporcusu olarak en az 3 yýl
lisanslý olmak koþulu yarýþan sporculardan
seçilmiþtir. Sporcularýn yaþ ortalamasý
25,00 ± 2,77 yýldýr. Boy ortalamalarý
180,62 ± 3,54 cm dir. Kilo ortalamalarý
73,00 ± 5,70 kilogramdýr. 8 kiþilik sporcu
grubuna ölçüm protokolü ve ýsýnma pro-
tokolü hazýrlanmýþtýr. Ölçüm protokolü
þöyledir: Laktat seviyeleri ýsýnmadan önce,
100m koþusundan hemen önce ve 100m
koþusundan sonra 3. ve 7. dakikasýnda par-
mak ucundan alýnan arterio - venöz kan
örneði ile belirlenmiþtir. Deneklerin 100m
koþusu esnasýnda nabýz deðerleri polar

marka 810i model saat ile kayýt altýna alýn-
mýþtýr. Laktat ölçümü için BL lactate
marka kit ve Roche Accutrend Plus marka
laktat analiz cihazý kullanýlmýþtýr. 

Denekler dinlenme durumlarýnda iken
serçe parmaktan alýnan bir damla kan ile
laktat seviyeleri belirlenmiþtir. 7 dakika
düz koþu ile ýsýnma, 15 dakika statik
streching, 10 dakika özel koþu diriller ve 2
x 50 m arttýrmalý koþular, 3 dakika pasif
dinlenme ile toplamda 35 dakikadýr. 

Denekler hazýr olduklarý zaman koþuya
baþlamadan hemen önce tekrar laktat
seviyesi belirlenmiþtir. Denekler polar saat
eþliðinde nabýzlarý ölçülerek 100 metre
koþusu yaptýrýlýrmýþ ve dereceleri kayýt
altýna alýnmýþtýr. 100 metre koþusundan
sonra 3. Dakika ve 7. Dakikada tekrardan
laktat seviyeleri belirlenerek test bitir-
ilmiþtir. Denekler tesadüfi olmayan örnek-
lemden kasýtlý örneklem ile seçilmiþlerdir.
Elde edilen bilgiler bilgisayar ortamýnda,
spss 14.0 Windows paket programýnda
deðerlendirilmiþtir. 

BULGULAR

Sporcularýn yaþ ortalamasý 25,00 ± 2,77
yýldýr. Boy ortalamalarý 180,62 ± 3,54
cm'dir. Kilo ortalamalarý 73,00 ± 5,70 kilo-
gramdýr.
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Tablo 1: Ölçüm parametreleri tablosu
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Þekil 1-Sporcularýn Dinlenik LA Seviyeleri Þekil 3- Sporcularýn 100m den 3dk Sonra LA
Seviyesi

Þekil 2- Sporcularýn 100m den önceki LA
Seviyeleri

Þekil 4- Sporcularýn 100m den 7dk Sonra LA
Seviyesi
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Tabloda 1'de görüldüðü gibi deneklerin
dinlenik laktat seviyeleri; minimum 1,5
mmol/L, maksimum 3,4 mmol/L, ortala-
masý ise 2,43 ± 0,67 mmol/L olarak
gözlemlenmiþtir. 100m koþmadan hemen
önceki laktat seviyeleri; minimum 4,9
mmol/L, maksimum 9,7 mmol/L, ortala-
malarý ise 6,36 ± 1,76  mmol/L olarak
gözlemlenmiþtir. 100m koþusundan 3 daki-
ka sonraki laktat seviyeleri; minimum 9,2
mmol/L, maksimum 14,3 mmol/L, ortala-
malarý ise 11,82 ± 1,77 mmol/L olarak
gözlemlenmiþtir. 100m koþusundan 7 daki-
ka sonraki laktat seviyeleri minimum 9,6
mmol/L, maksimum 13,2 mmol/L, ortala-
malarý ise 11,07 ± 1,22 mmol/L olarak
gözlemlenmiþtir. Deneklerin 100m dere-
celeri; minimum 10,3 sn maksimum 11,0
sn ortalamalarý ise 10,65 ± 0,22 sn olarak
gözlemlenmiþtir. Nabýz deðerleri ise; mini-
mum 179 atým/dk maksimum 199 atým/dk
ortalamalarý ise 190,12 ± 6,59 atým/dk
olarak gözlemlenmiþtir. Deneklerin ýsýnma
esnasýnda laktat seviyelerinde 3,92
mmol'luk bir artýþ gözlemlenmiþtir.
Deneklerin 100m koþusu esnasýndaki laktat
seviyelerinde 5,46 mmol'luk bir artýþ
gözlemlenmiþtir.

TARTIÞMA VE SONUÇ 

Yaptýðýmýz çalýþmada sporcularýn yaþ orta-
lamasý 25,00 ± 2,77 yýldýr. Boy ortalamalarý
180,62 ± 3,54 cm'dir. Kilo ortalamalarý
73,00 ± 5,70 kilogram olarak belirlenmiþtir.
Kale ve arkadaþlarý (2008) elit Türk sprint-
erler üzerinde yaptýklarý çalýþmada, sprinter-
lerin ortalama yaþ deðerlerini 22,2 ± 2,7 yýl,
ortalama boy deðerlerini 176,3 ± 2,8 cm,
ortalama vücut aðýrlýðý deðerlerini 74,4 ±
4,7 kg olarak belirlemiþlerdir (Kale, 2008).

Weyand et al. (1994) 9 elit sprinter üzerinde
yaptýklarý çalýþmada, sprinterlerin ortalama
yaþ deðerlerini 20,3 ± 1,7 yýl, ortalama boy
deðerlerini 178,2 ±4,2 cm, ortalama vücut
aðýrlýðý deðerlerini 71,9 ± 4,0 kg olarak
belirlemiþlerdir (Weyand, 1994).

Lacour (1996) sprinterler üzerinde yaptýðý
araþtýrmada 100m koþusundan sonra kan
ortalama kan laktat seviyesini 14-16
mmol/L olarak saptamýþtýr (Lacour, 1996).
Kindermann and Keul (1977) bir raporda,
elit erkek sprinterler için 100m koþusu
sonunda ortalama kan laktat  seviyesini
13,2 ± 1.8 mmol/L olarak kayýt etmiþtir
(Kindermann, 1977).

Korhonen et. al (2003) yetiþkin 7 erkek
sporcu üzerinde yaptýklarý çalýþmada 100m
koþusu sonrasýnda kan laktat seviyelerini
14,6 ± 1,5 mmol/L olarak belirlemiþtir
(Korhonen, 2003).

Araþtýrmamýzda, sprinterlerin ortaya koy-
duklarý laktat seviyeleri diðer çalýþmalar-
daki deðerlere yakýn olarak bulunmuþtur.
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Grafik 1: Deneklerin Laktat Deðer Grafiði
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Araþtýrmamýzda, deneklerin 100m dere-
celeri minimum 10,3 sn, maksimum 11,0 sn
ortalamalarý ise 10,65 ±0,22  sn olarak
gözlemlenmiþtir.

Weyand et. al (1994) 9 sprinter üzerinde
yaptýklarý çalýþmada, sprinterlerin ortalama
100m derecelerini 11,7 ± 0,8 sn olarak bul-
muþtur (Weyand, 1994).

Araþtýrmamýzda deneklerin nabýz deðerleri
ise minimum 179 atým/dk, maksimum 199
atým/dk ortalamalarý ise 190,12 ± 6,59
atým/dk olarak gözlemlenmiþtir.

Aþaðýdaki grafikte bir kurbaða ayaðýnýn tek
bir lifine verilen kasýlma sonucu laktatýn
ölçülmesi ile ilgili bir çalýþma yer almaktadýr.

Walsh B et. al. Ýntraselüler pH'ýn IAA ve
CON ile glikolitik engellenmesinin izlenimi
arasýnda ki farký bulmak için yaptýðý
ölçümde CON ve IAA kullanýmýna baðlý
olarak glikolizin engellenmiþ ve engellen-
memiþ hali gözükmektedir. Altýncý kasýl-
madan sonra interselüler pH'ta anlamlý bir
fark görülmektedir p=0,006  p<0,050 .

Bu kasýlma örneðini 100m koþusunda ele
alýrsak, altýncý kasýlma mesafe olarak 100m
koþusunun yaklaþýk ilk 10m'sine denk
gelmektedir. Yani yaklaþýk onuncu metrede
anaerobik glikoliz beklenenden daha kýsa
bir sürede devreye girmektedir ve laktat
üretimi baþlamaktadýr (Walsh 2010:15).

Yaptýðýmýz çalýþmadan elde edilen deðer-
lere ve uluslararasý çalýþma sonuçlarýna
bakýldýðýnda, 100m koþusunda ihtiyaç
duyulan enerjinin ATP-CP sistemi ile
beraber anaerobik glikolizden elde edilen
enerji desteði ile karþýlandýðýný ve bu neden-
le 100m koþusu sonrasýnda kan laktat
seviyesinin yükseldiðini düþünmekteyiz.
Özellikle sprinter atletlerde yüksek oranlar-
da görülen Tip II fibrillerinin yüksek güç
üretmek için sahip olduklarý glikolitik ener-
ji üretim yapýsýnýn, yüksek miktarda enerji
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Grafik 2: Deneklerin 100 m Derece Grafiði Grafik - 4: Ýntraselüler pH'ýn IAA ve CON ile
glikolitik engellenmesinin izlenimi

Grafik 3: Deneklerin Max Nabýz Deðerleri
Grafiði
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gereksinimi duyulan egzersizlerde anaero-
bik glikolizi düþünülenden daha erken
evrelerde enerji üretimi için devreye sok-
tuklarýný düþünmekteyiz. Genel egzersiz
fizyolojisi kaynaklarýnda bu husus yeter-
ince vurgulanmadýðý için enerji dönüþüm
sistemleri arasýnda keskin geçiþlerin
olduðu mefhumu oluþmaktadýr.

Isýnma devresi ve sonrasýnda ortaya konu-
lan laktat seviyeleri göz önüne alýndýðýnda,
ýsýnma gibi bir egzersizde bile bu fibrillerin
anaerobik glikoliz sistemini aktif hale
getirerek laktat üretimine neden olduðunu
gözlemlemiþ bulunuyoruz. Bu sonuçlar
ýþýðýnda, 10sn ve altýndaki branþlara ait
antrenmanlarda anaerobik glikoliz enerji
sistemini göz önüne alan ve antrene eden
antrenman sistemlerinin sprinter atletlerin
antrenmanlarýnda yer almasýnýn perfor-
manslarýný olumlu yönde etkileyeceðini
düþünmekteyiz. 
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Özet: Bu çalýþmanýn amacý, kayak antrenörlerinin çeþitli fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin
deðerlendirilmesidir.Araþtýrma, 37,92 ±9,30 yaþlarýnda bulunan kayak antrenörleri ile 34,42±6,23
yaþlarýnda bulunan sedanterler olmak üzere toplamda 24 adet saðlýklý erkek gönüllü üzerinde
yapýlmýþtýr. Test grubunu, kayak antrenörleri oluþtururken (n= 12), kontrol grubunu ise geçmiþte
düzenli spor alýþkanlýðý bulunmayan saðlýklý bireyler oluþturmuþtur (n=12). Araþtýrmada, toplam
15 parametre ölçülmüþtür. Bu parametreler, yaþ, boy, vücut aðýrlýðý, yað yüzdesi, istirahat nabzý,
sistolik ve diastolik kan basýncý, oksijen saturasyonu, esneklik, dikey sýçrama, ýþýk, ses ve karýþýk
reaksiyon zamaný, sað el ve sol el pençe kuvvetidir. Araþtýrmanýn Ýstatistikî analizinde, SPSS 16,0
adlý paket program ile t-testi uygulanmýþtýr.Araþtýrmada, kilo, dikey sýçrama ve ses reaksiyonu
parametrelerinde kayak antrenörleri ve sedanterler arasýnda kayak antrenörlerinin lehine p<0,05
düzeyinde anlamlý farklýlýklar bulunurken, sistolik kan basýncý ve oksijen saturasyonu parame-
trelerinde ise p<0,01 düzeyinde anlamlý farklýlýklar bulunmuþtur. Vücut yað yüzdesi, istirahat
nabzý, diastolik kan basýncý, esneklik, ýþýk reaksiyonu, karýþýk reaksiyon süresi, sol pençe kuvveti
ve sað pençe kuvveti parametrelerinde ise farklýlýk bulunamamýþtýr.(p>0,05). Araþtýrmamýzdan
elde edilen sonuçlara göre antrenörlerin bazý parametrelerde fiziksel yönden uygun olduðu
düþünülürken istirahat nabzý, esneklik, yað yüzdesi, reaksiyon ve el pençe kuvveti parame-
trelerinde yeterli düzeyde olmadýklarý saptanmýþtýr.  Bu nedenle antrenörlerin fiziksel uygunluk
düzeylerini arttýrmak ve fiziksel fonksiyonelliklerini geliþtirmek amacýyla kayak sezonu dýþýnda da
sportif aktivitelere katýlmalarýnýn önemli olduðu düþünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kayak, Antrenör, Fiziksel Uygunluk

EVALUATION OF SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGIC 
PARAMETERS OF ALPINE SKI TRAINERS

Abstract: The aim of this study is to evaluation some physical and physiologic parameters of ski
trainers.Ýn this study, 24 healthy men were joined voluntarily which were older than 27 years old
12 ski trainer joined to Test Group. (n= 12) and 12 sedentary joined to Control Group (n=12). 15
parameters were measured in this study. These parameters were age, height, body weight, resting
heart rate, systolic and diastolic blood pressure, oxygen saturation, flexibility, vertical jump, light,
voice and mixed reaction, right and left hand grip strength. SPSS program with independent t-test
was used statistically (p<0, 05).In this study, significant differences were found at weight, vertical
jump and voice reaction parameters at the level of p<0, 05 and systolic blood pressure and oxy-
gen saturation parameters at the level of p<0, 01. There were no significant differences on other
parameters.As a result, reason of the significant differences; ski sport materializes at height alti-
tude and high anaerobic intensive training. The thoughts of the reasons of loosing volunteers'
norms are based on shortness of winter season at (Kayseri-Erciyes) ski resort, except ski sport,
trainers' joining to other sport activities and getting older
Key Words: Ski, Trainer, physical fitness
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GÝRÝÞ 

Düzenli sportif uygulamalara katýlan birey-
lerin, fiziksel uygunluk ve bazý fizyolojik
deðerlerinde olumlu geliþmeler bulunmuþ-
tur. Bu sebeple kiþilere yönelik uygun egz-
ersiz programlarýnýn sayýsýnýn çoðaltýlmasý
ile insanlarýn daha rahat günlük iþlerini
yapabileceði, yaþam kalitesini artýrabile-
cekleri ve böylelikle yaþamdan daha fazla
haz alacaklarý sonucuna varýlmýþtýr. (Zorba
2004: 229-235).

Günlük iþlerimizde birinci derecede aktif
olan kaslarla, kayak yaparken birinci dere-
cede aktif olan kaslar farklýdýr. Buradan þu
sonuca varmak gerekir. Kayak yapmaya
baþladýðýmýzda o ana kadar öncelikli görev
almayan kaslar birden bire uzun süreli
çalýþtýðý için yorgunluk meydana gelir.
(Tanyeri 2009: 28)

Profesyonel sporcular her gün antrenman
yapma lüksüne sahiptir. Fakat diðerleri iþ,
aile ve sosyal yaptýrýmlar nedeni ile zorluk-
la antrenman yapmaya fýrsat bulurlar. Bazý
günler 2 saat bazý günler ise ancak 20 daki-
ka vücudumuzu çalýþtýrabiliyoruz. Eðer her
gün koþarsanýz, çok iyi bir aerobik yapýya
sahip olabilirsiniz, fakat kayak için zayýf
bir konumda kalabilirsiniz. Kurt (2000)

Kayak sporu, orta dereceden yüksek derec-
eye aerobik ve çok yüksek düzeyde anaer-
obik gücü gerektirir. Bunun yaný sýra; hýz,
çabukluk, denge ve koordinasyon gibi
motor yeteneklerde göz ardý edilemez
(Andrea ve ark.1993).

Her alanda olduðu gibi kayak sporunda da
çok hýzlý teknolojik geliþmeler yaþanmak-

tadýr. Bu yenilikler yeni yarýþma çeþitleri,
pistleri, kayma tekniklerinin yaný sýra
kayaklarýn boyu, biçimi ve kullanýlan
materyalin deðiþimine sebep oldu. Örneðin;
eski klasik kayaklara göre daha kýsa ve daha
kolay dönüþ yapabilen carving kayaklar, son
yýllarýn en büyük reformu olmuþtur. Bütün
bu geliþmeler, kayak sporu adýna çok heye-
can verici ve sevindiricidir. Ancak kayak
yapmak disiplinli olmayý gerektirir ve hata
kabul etmez. Bu nedenle kayak yapan
herkesin kendisi ve diðer kayakçýlarýn
saðlýðý için performanslarýný korumalarý
gerekmektedir (Tanyeri 2009: 10-17).

Literatürde, farklý sýklýkta ve sürelerde
yapýlan egzersizlerin yetiþkin bireylerin
fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerindeki
etkileri ile ilgili çalýþmalara rastlanmak-
tadýr (Mcardle, ve ark 2000,  Willmore, ve
Costill 1999). Ancak sporcularýn aktif spor
hayatýný býraktýktan sonraki fiziksel uygun-
luk durumlarýyla ilgili bilgiler kýsýtlý ve bir-
biri ile çeliþkilidir.

Bu çalýþma;  yarýþma dönemlerini geride
býrakmýþ kayak antrenörlerinin çeþitli
fiziksel ve fizyolojik parametrelerini
araþtýrarak, kayak sporunun bazý fiziksel
uygunluk normlarý üzerindeki etkilerini
bulmayý amaçlamýþtýr. 

YÖNTEM 

a) Denek Grubunun Seçimi
Araþtýrma, 37,92 ±9,30 yaþlarýnda bulunan
kayak antrenörleri ile 34,42±6,23 yaþlarýn-
da bulunan sedanterler olmak üzere
toplamda 24 adet saðlýklý erkek gönüllü
üzerinde yapýlmýþtýr. Test gurubunu kayak
antrenörleri oluþtururken (n= 12), kontrol
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grubunu ise geçmiþte düzenli spor alýþkan-
lýðý bulunmayan saðlýklý bireyler oluþtur-
muþtur (n=12). 

b) Test Materyallerinin Seçimi ve Test
Uygulamalarý
Yaþ boy ve vücut Aðýrlýðý Tespiti:
Gönüllülerin yaþlarý yýl olarak tespit
edilirken, boy uzunluklarý çýplak ayakla,
Holtain marka boy ölçer ile cm. cinsinden,
vücut aðýrlýklarý ise Angel marka elektron-
ik baskül ile üzerlerinde sadece þortla kg.
cinsinden ölçülmüþtür.
Deri Altý Yað Kalýnlýðý Ölçümü: Vücut
yað yüzdesinin belirlenmesi için her açýda
10 g/sg mm basýnç uygulayan skinfold
kaliper kullanýlmýþtýr. Ölçümler deri altý
yað dokusu tekniðine uygun olarak vücud-
un sað tarafýndan ve ayakta biceps, triceps,
abdominal, subrailiac, Quadriceps ve sub-
scapula bölgelerinden yapýlmýþtýr. 
Ýstirahat Kalp Atým Sayýsý: Polar marka
kalp atým monitörü ile nabýz bir deðerde
sabit olarak gözlendiði anda saatten oku-
narak kaydedilmiþtir. 
Sistolik ve Diastolik Kan Basýncý:
Tansiyon aleti (stetes-kop) kullanýldý.
Tansiyon aleti deneðin üst koluna sarýldý ve
steteskopun diyaframý kolun dirsek kýs-mýn-
daki anticubital kývrýmýn altýna ve brachial
atar-damarýnýn üzerine konuldu ve kan
basýncý sistolik-diastolik olarak mm/hg
cinsinden alýndý.
Reaksiyon Zamaný Ölçümü: kiþinin iþit-
sel, görsel ve karýþýk(ses ve ýþýk ayný anda)
reaksiyon sürelerini ölçmek için New Test
Power Timer marka alet kullanýlmýþtýr.
Gönüllüler her iki elinin iþaret parmaðýný
düðme merkezi üzerinde tutmuþ, gelen etk-
ilere en kýsa sürede düðmeye dokunarak
tepki göstermeye çalýþmýþlarýdýr. Deneklere

7 tekrar yaptýrýlmýþ ve ortalama deðer
kaydedilmiþtir (Muratlý 2007: 690).
Esneklik Ölçümü: Otur ve uzan (Sit and
reach) testi uygulanmýþtýr. Test sehpasýnýn,
uzunluðu 35 cm, geniþliði 45 cm, yüksek-
liði 32 cm dir. Sehpanýn üst yüzey ölçüleri;
Uzunluk 55 cm, geniþlik 45 cm dir. Üst
yüzey, ayaklarýn dayandýðý yüzeyden 15 cm
daha dýþarýdadýr. 0-50 cm'lik ölçüm cetveli,
üst yüzeyde 5'er cm'lik paralel çizgi aralýk-
larýyla belirlenmiþtir. Denekler yere otu-
rarak çýplak ayak tabanlarýnýn düz bir þek-
ilde test sehpasýna dayadýlar.
Gövdelerinden (bel ve kalça) ileri doðru
eðildiler ve dizlerini bükmeden elleri vücut-
larýnýn önünde olacak þekilde uzanabildik-
leri kadar öne doðru uzandýlar. Bu þekilde
1-2 saniye beklediler ve esneklik sehpasý
üzerindeki cetvelde uzanýlan en uzun
mesafe esneklik deðeri olarak alýndý. Test
iki defa tekrar edildi ve yüksek olan deðer
kaydedildi. (Özer, 2001: 158; Tamer, 2000).
Dikey Sýçrama: Bu teste New Test-Power
Timer marka alet kullanýlmýþtýr.
Deneklerden sýçradýktan anda dizlerini
göðse doðru çekmemeleri ve zemin üzerine
her iki ayakla eþit olarak düþmeleri istendi.
Test iki defa tekrarlanarak en yüksek deðer
kaydedildi. (Tamer, 2000).
Pençe kuvveti: Takei Kiki Kogyo marka
Hand-Grip Dynamometer ile ölçüldü.
Ölçümler, araþtýrma grubu ayakta, kollar
aþaðý sarkýk vaziyette, dinamometreyi
vücuda temas ettirmeden maksimum
kuvvetle sýkýlarak gerçekleþtirildi. Sað ve
sol el için ayrý ayrý iki kez ölçüldü ve en iyi
deðer kg. olarak tespit edildi.
Oksijen Saturasyonu: Nellcor Puritan
Bennett NPB-40 Marka Pulse-oksimetre
aleti kullanýlarak ölçümler yapýldý. Aletin
fonksiyonel ucu deneklerin sað iþaret par-
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maðýna takýlarak, aletin göstergesindeki
deðerler okundu. 
Ýstatiksel Analiz: Çalýþmaya katýlan 24
gönüllüden alýnan verilere, bilgisayar
ortamýnda SPSS 16,0 adlý paket program
kullanýlarak baðýmsýz t-testi uygulanmýþtýr.
Elde edilen verilerde kayak antrenörleri ve
sedanterler açýsýndan anlamlý bir fark olup
olmadýðýna bakýlmýþtýr.

BULGULAR

Araþtýrmada,  vücut aðýrlýðý, dikey sýçrama
ve ses reaksiyonu parametrelerinde kayak
antrenörleri ve sedanterler arasýnda p<0,05
düzeyinde anlamlý farklýlýklar bulunurken,
sistolik kan basýncý ve oksijen saturasyonu
parametrelerinde p<0,01 düzeyinde anlam-

lý farklýlýklar bulunmuþtur. Diðer parame-
trelerde anlamlý bir farklýlýða rastlan-
mamýþtýr.(p>0,05)

TARTIÞMA VE SONUÇ 

Kayak antrenörleri ve sedanterler arasýndaki
inceleme sonucunda vücut aðýrlýðý parame-
tresinde p<0,05 düzeyinde anlamlý farklýlýk
bulunmuþtur. Kurt (2000) Kayakta yeni
teknoloji "karving kayaklar ve yarýþlara
hazýrlýk isimli çalýþmasýnda kayakta aðýrlýk
aktarmalarýnýn öneminden bahsetmiþ,  daha
aðýr kiloya sahip kayakçýlarýn daha baþarýlý
olduklarýný belirten çalýþmalarý da çalýþma
bulgularýmýzý destekler niteliktedir (Andrea
ve ark., 1993: 170-178).

Kayak antrenörleri ile sedanterler arasýnda
dikey sýçrama parametresi bakýmýndan p<0,05
düzeyinde anlamlý farklýlýk bulunmuþtur.

Atlama, sprint, gülle ve cirit atmak veya
yüksek tempoda bir koþu yapmak sporcu-
nun enerjiyi güce çevirmesine örneklerdir.
Bir atletin baþarýsýnda enerjiyi güce çevire-
bilme çok önemli bir faktördür. Güç, yapýlan
iþin birim zamanda ifade edilmesidir.
Patlayýcý güç anaerobik metabolizma ile
ilgilidir ve bunu ölçer. Bilindiði gibi patlama
kelimesi genelde güç yerinede kullanýlýr.
Dolayýsýyla bu gibi ölçümler için anaerobik
güç ifadesi kullanýlýr. Tamer (2000)

Güç geliþmesi, kas gücü ve özellikle ATP-
CP sisteminin miktarýna ve kullanýlma
hýzýna baðlýdýr. Tamer (2000) Alp kayaðý
anaerobik faaliyet olarak tanýmlanýr, çünkü
en uzun yarýþ olan iniþ 3 dakikadan daha az
sürede gerçekleþtirilir ve dolaþým siste-
minde en üst düzeyde yer alýr. Alp yarýþýn-

111

Tablo 1. Deneklere ait parametreler

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 111



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

da, yerçekimi ve merkezkaç kuvveti ile
mücadele etmek için bacak kaslarýnda
izometrik kasýlma gereklidir. Kan akýmýnýn
ve oksijen intikalinin azalmasýnýn, kasýlan
kaslara zarar verdiði ve laktik asidin
birikmesine neden olduðu görülmüþtür.
Sonuç itibariyle anaerobik metabolizma
üstün gelmektedir. 

Araþtýrmada kayak antrenörleri ile sedan-
terler arasýnda sistolik kan basýncý ve oksi-
jen saturasyonu parametrelerinde p<0,01
düzeyinde anlamlý farklýlýk bulunmuþtur.
Compte-Torero (2005) çalýþmasýnda yük-
sek irtifaya uyum saðlamýþ kiþilerin, oksi-
jen saturasyonunun daha yüksek olduðunu
belirttiði çalýþma bulgularý, kayak sporu-
nun oksijen saturasyonu parametresini
olumlu yönde etkilediði çalýþma deðerleri-
ni destekler niteliktedir.

Tamer (2000) Klinik kan basýncý ortalama
deðerlerini 30-34 ve 35-39 yaþlarý arasý için
sistolik kan basýncý deðerini minimum 110
maksimum 134-135 olarak, diastolik kan
basýncý deðerini de ayný yaþlar için mini-
mum 77, maksimum 86 olarak belirtmiþtir.
Ortalama olarakta sistolik kan basýncý
deðerini 122 diastolik kan basýncý deðerini
de 82 olarak belirttiði çalýþma deðerleri,
araþtýrma verilerimizi doðrular niteliktedir.

Çalýþmamýzda gözlemlediðimiz kayak
antrenörlerinin dikey sýçrama testi, O2 sat-
urasyonu ve aðýrlýk ölçümlerindeki
korelâsyonlar, sözü edilen literatürdeki
kayak sporcularýnýn bilgileriyle paralellik
göstermektedir (Zorba, 2001 ve Andrea,-
1993: 170-178). 
Araþtýrmamýzdan elde edilen sonuçlara göre
antrenörlerin bazý parametrelerde fiziksel

yönden uygun olduðu düþünülürken istira-
hat nabzý, esneklik, yað yüzdesi, reaksiyon
ve el pençe kuvveti parametrelerinde yeterli
düzeyde olmadýklarý saptanmýþtýr.  Bu
nedenle antrenörlerin fiziksel uygunluk
düzeylerini arttýrmak ve fiziksel fonksiy-
onelliklerini geliþtirmek amacýyla kayak
sezonu dýþýnda da sportif aktivitelere katýl-
malarýnýn önemli olduðu düþünülmektedir.
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Özet: Bu araþtýrma; beden eðitimi ve spor eðitimi alan öðrencilerin topluma hizmet uygulamalarý
dersini algýlama düzeylerini incelemek amacýyla yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma da betimsel yöntem kul-
lanýlmýþtýr. Araþtýrmada öncelikle konuyla ilgili kaynak taramasý yapýlmýþ olup kullanýlan anket
aracýlýðý ile konuya iliþkin öðrenci görüþleri tespit edilmiþtir. Anket iki bölümden oluþmuþtur.
Birinci bölümde kiþisel bilgiler ikinci bölümde ise; öðrencilerin Topluma Hizmet Uygulamalarý
(THU) dersini algýlama düzeylerini yansýtacaðý düþünülen 30 madde vardýr. Araþtýrmanýn evreni-
ni Sakarya Üniversitesi 2010-2011 eðitim öðretim yýlý Eðitim Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor
Bölümü ile Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon ve Spor Yöneticiliði Bölümlerinde
okuyan 270 4. sýnýf öðrencisi oluþturmaktadýr. Ankete gönüllü olarak katýlan 150 öðrenci de
araþtýrmanýn örneklemini oluþturmuþtur. Çalýþmada elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) for Windows 17.0 programý kullanýlarak istatistiki analizleri (Frekans, Yüzde,
Ortalama, Standart sapma T-testi, ANOVA, korelasyon) yapýlmýþtýr. Anketin güvenirliði % 95,
anlamlýlýðý p<0,05 olarak belirlenmiþtir. Analizler sonucunda; araþtýrmaya katýlan beden eðitimi
ve spor eðitimi alan öðrencilerin topluma hizmet uygulamalarý dersini algýlama düzeylerinin; cin-
siyet, yaþ, aile aylýk geliri, bireyin aylýk harcama miktarý ve yaþantýsýnýn daha çok geçtiði yer gibi
demografik deðiþkenlere göre incelendiðinde anlamlý bir farklýlýk elde edilememiþtir. Ancak
beden eðitimi ve spor eðitimi alan öðrencilerin topluma hizmet uygulamalarý dersini algýlama
düzeylerinin öðrenim gördükleri bölüm deðiþkenine göre incelendiðinde, anlamlý farklýlýklarýn
olduðu görülmüþtür. Beden eðitimi ve spor bölümü öðrencilerinin THU dersini sadece 1 yarýyýlda
almalarýna raðmen, bu dersi 2 yarýyýl alan rekreasyon ve spor yöneticiliði bölümü öðrencilerine
göre THU dersini algýlama düzeylerinin daha yüksek olduðu saptanmýþtýr.

Anahtar Kelimeler: Beden Eðitimi, Spor, Toplum, Toplum Hizmeti.
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Abstract: This research was carried out with the aim of investigating physical education and sports
teaching students' perception level of community service practice course. In this research survey
method is applied. In the research, first of all, by conducting literature review related to the topic
first, student opinions considering the topic were determined through the applied questionnaire  The
questionnaire is made up of two sections. Unlike the first section which includes personal questions,
the second section is made up of 30 items expected to reflect the level of perception of community
service practices of the students. The universe of the research is comprised of 270 fourth grade stu-
dents at the Department of Physical Education and Sports at Faculty of Education and Departments
of Sports Management and Recreation of Vocational School of Physical Education and Sports of
Sakarya University in 2010-2011 academic year. 150 students who joined in the study voluntarily
composed the sample of the study. Findings of the study were analyzed statistically (Frequency,
Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, ANOVA, Correlation) using SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) programme for Windows 17.0. reliability of the questionnaire is deter-
mined as % 95 and the meaningfulness p<0,05. As a result of the analyses, when the perception lev-
els of students taking physical and sports education related to community service practices have
been considered in accordance with demographic variables such as gender, age, monthly family
income, individual expenditure amount and mostly lived place, no significant difference has been
found. However, when the perception levels of participant students taking physical and Sports
Education related to community service practices have been considered according to the department
variable, significant differences have been observed. Even though Physical education and sports
department students take the community service practices course only one semester, their level of
perception of this course is determined to be higher than those recreation and sports management
department students who take the same course for two semesters. 

Key Words: Physical Education, Sports, Community, Community Service.
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PERCEPTION LEVEL OF PUBLIC SERVICE 
APPLICATIONS BY STUDENTS TAKING  PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS EDUCATION

GÝRÝÞ 

THU bir topluluðun ihtiyaçlarýný
karþýlamak için yapýlan ve bunu
karþýlayan, bir ilköðretim, orta öðre-
tim okulu, bir yüksek öðretim kuru-
mu veya bir toplumsal hizmet pro-
gramý tarafýndan toplumla birlikte
koordine edilir. THU vatandaþlýk
sorumluluklarýný geliþtiren, öðrenci-
lerin ve katýlýmcýlarýn aktif katýlým
yoluyla kazanýmlarýný etraflýca
düþünüp organize eden bir yöntemdir. 

THU öðrencilerin akademik müfre-
datlarýyla veya katýlýmcýlarýn kay-
dolduklarý topluma hizmet pro-
gramýnýn eðitsel bileþenleriyle bað-
daþtýrýlýr. THU öðrencilerin veya
katýlýmcýlarýn hizmet deneyimleri
hakkýnda derinlemesine düþünüp
görüþler geliþtirmesine fýrsat veren
yapýlandýrýlmýþ zamanlar saðlar
(Sönmez ve dið., 2009:22) .Bu þek-
ilde THU toplumsal geliþim sürecine
katkýda bulunur.
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Eðitim, insanýn kalýtsal güçlerinin geliþtir-
ilip istenilen özelliklerle yoðunlaþmýþ bir
kimliðe kavuþmasý için kullanýlacak en
önemli araçtýr. Ýnsanlara bilgi ve beceri
kazandýrmanýn ötesinde; eðitim, toplumun
yaþamasýný ve kalkýnmasýný devam ettire-
bilecek ölçüde ve nitelikte deðer üretmek,
mevcut deðerlerin daðýlmasýný önlemek,
yeni ve eski deðerleri baðdaþtýrmak sorum-
luluðunu taþýr (Balcý 2004:6).

Eðitim kurumlarýnda eðitilen gençler bir
yandan kendilerini ve bilgi düzeylerini
geliþtirirken diðer yandan da içinde yaþadýk-
larý toplumun ekonomik ve sosyal refah
düzeyinin geliþimine de katkýda bulunma
bilincini kazanmalýdýrlar. Çevrelerini,
ülkelerinin sorunlarýný ve imkanlarýný çok
iyi tanýmalýdýrlar (Coþkun 2009:64).

Çaðýmýzdaki toplumsal, bilimsel, ekonomik
ve teknolojik sistemlerde ve uygulamalarda
daha hýzlý, kapsamlý deðiþim ve geliþimler
yaþanmaktadýr. Bu geliþimler toplumlarý
yöneten devletlerin bireylerine saðlamasý
gereken önemli hizmetlerden olan eðitim
hizmetlerini büyük ölçüde etkileyip zor-
ladýðý için devletler eðitim sistemlerini ve
uygulamalarýný belli zamanlarda gözden
geçirerek iþlevsel kýlmaya çalýþmaktadýrlar.
Bu tür etkilenmeler eðitim sisteminin
hizmetlerini ve uygulamalarýný karmaþýk
iþlevlerle karþý karþýya býrakmýþtýr. Temelde
eðitim sistemlerinin bilimsel, laik ve
demokratik olma koþulunu gündeme getir-
miþtir. Toplumun, bireylerin sorunlarýnýn
çözümüne, gereksinmelerinin karþýlanmasý-
na yönelik olmasý gereken eðitim sistem ve
uygulamalarýna, deðiþikliklere ve
geliþmelere özgü bilimsel çözümler üretme
görevi eðitim bilimlerine verilmiþtir. Bu

kapsamda, toplumsal hizmetin yerine getir-
ilmesinde öðrenen, öðrenci ve toplumun
çaðdaþ gereksinimleri merkezdedir. Eðitim
hizmetleri, sorunlara ve uygulamalara bil-
imin ýþýðýnda yaklaþarak çaðdaþ bir uygula-
ma özelliði taþýmaktadýr (Dinçer 2006:58).

Topluma hizmet, makro düzeyde; ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasal olanaklarýn insan-
lar arasýnda eþit ve adaletli olarak daðýtýl-
masý, bilimsel ve teknolojik üretimle
saðlanan geliþmelerin insanýn ve toplumun
yararýna dönüþtürülmesi, sosyal alandaki
yeni buluþlarýn ve yeni sosyal teknolojilerin
geliþtirilmesi, sosyal kuruluþlarýn oluþturul-
masý, hizmetlerin düzenlenmesi ve yararlan-
ma koþullarýnýn hazýrlanmasý için genel
strateji, politika, plan, program ve proje
geliþtirmeye yönelir (Cýlga 2009:5).

Çaðýmýzýn düþünce sistemi, insana yak-
laþýmýn rastgele ve þansa býrakýlan bir yak-
laþým olamayacaðý gerçeðini kabul etmiþtir.
Böyle bir yaklaþým belli bir disiplin ve bil-
imsel bir temele dayalý olmadýkça, insaný
anlamak, ihtiyaçlarýný karþýlamak, sorun-
larýný çözümlemek, insanýn temel ihtiyacý
olan toplumla bütünleþmesini saðlamak
mümkün olamaz. THU ve sosyal hizmet
mesleði böyle bir düþünce sisteminin
ürünüdür (Kut 1991:205).

Topluma hizmet mikro düzeyde; tüm
toplum çapýnda, farklý toplumsal þartlarda
yaþayan, farklý yerleþim birimlerinde,
çevrede, bölgede ve koþullarda çeþitli
geliþim sorunlarýyla iç içe olan insanlara,
gruplara ve toplum kesimlerine yaþadýklarý
gerçeklik içinde sosyal örgütler aracýlýðýyla
uygun hizmet programlarý ve projeleri ile
yardýmcý olur (Cýlga 2009:5).
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THU eðitimine bilimsel içeriði ve toplum-
sal özellikleri açýsýndan eðilmek gerekir.
Bilimsel ve toplumsal bakýþ açýsýyla þekil-
lenen ders paletinde sosyal sorunlar
karþýsýnda bireysel deðiþim, sorunlarla
mücadelede yetkin bir öðretmen olmak için
çýkarýmlar elde etmek, sosyal liderlik,
sosyal sorumluluk eðitim sürecine bir katký
olarak görülmelidir (Þeker 2009:22).

Ayrýca bu ders kapsamýnda yapýlacak etkin-
likler ile öðretmen adaylarýnda toplumsal
duyarlýlýk ve farkýndalýk, iþbirliði, dayanýþ-
ma, etkili iletiþim ve öz deðerlendirme
becerilerini destekleme, toplumsal sorum-
luluk bilinci ve özgüven oluþturma hede-
flenmektedir (Çoban ve dið., 2010:485).

ARAÞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu araþtýrmanýn amacý, beden eðitimi ve
spor eðitimi alan öðrencilerin THU dersini
algýlama düzeylerini ortaya koymaktýr.
Böylece öðrencilerin THU dersi kapsamýn-
da yaþadýðý sorunlarýn neler olduðu tespit
edilerek, bu bulgular doðrultusunda dersin
öðrenci ve toplum açýsýndan daha faydalý
hale getirilmesi yönünde çeþitli önerilerde
bulunmak amaçlanmýþtýr. Araþtýrma Beden
Eðitimi ve Spor Bölümü ile Beden Eðitimi
ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði ve
Rekreasyon Bölümlerinde 2010-2011
eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim gören 270
4. sýnýf öðrencilerini kapsamaktadýr.

YÖNTEM 

Bu araþtýrmada betimsel araþtýrma yöntemi
kullanýlarak Çoban ve ark. (2010), çalýþ-
masýnda uygulanan ölçeðe ulaþýlmýþtýr.
"Beden Eðitimi ve Spor Eðitimi Alan
Öðrencilerin THU Dersini Algýlama

Düzeyi (Sakarya Ýl Örneði)" konulu çalýþ-
maya daha faydalý olabilmesi için edinilen
bu ölçek, uzman görüþleri ile desteklenerek
yeniden geliþtirilmiþtir. Bir grup öðrenciye
ölçek uygulanarak, güvenirlilik düzeyi
düþük bulunan 4 soru çýkartýlmýþtýr.
Yapýlan çalýþmaya katký saðlamasý
düþünülen 10 soru ilave edilmiþtir.

Ölçekte, birinci bölümde kiþisel bilgiler
içeren cinsiyet, yaþ, ailenin ekonomik
durumu, öðrencinin kiþisel harcama mik-
tarý, yaþantýsýnýn daha çok geçtiði yer ve
öðrenim gördüðü bölüm gibi demografik
özellikler araþtýrýlmýþ ikinci bölümde ise;
öðrencinin THU dersini algýlama düzeyini
ortaya çýkaracaðý düþünülen 30 ölçek
sorusu sorulmuþtur. 

Araþtýrma evrenini Sakarya Üniversitesi
Eðitim Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor
Bölümü ile Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu Spor Yöneticiliði ve
Rekreasyon Bölümlerinde 2010-2011
eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim gören 270
4. sýnýf öðrencisi oluþturmaktadýr. Araþtýrma
örneklemini ise uygulamanýn yapýldýðý gün
tesadüfi yöntemle ulaþýlabilen 150 öðrenci
oluþturmaktadýr. 

Çalýþmada elde edilen veriler, SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for
Windows 17.0 programý kullanýlarak ista-
tistiki analizleri (Frekans, Yüzde, Ortalama,
Standart sapma T-testi, ANOVA, korelasy-
on) yapýlmýþtýr. Anketin güvenirliði % 95,
anlamlýlýðý p<0,05 olarak belirlenmiþtir.

BULGULAR 

ü Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi
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ve spor eðitimi alan öðrencilerin 71'i
(%47,3) kadýn, 79'u (%52,7) erkektir.

ü Öðrencilerin 59'u (%39,3) 20-22 yaþ,
73'ü (%48,7) 23-25 yaþ, 18'i (%12,0)
26 ve üstü yaþ aralýðýndadýr.

ü Öðrencilerin 13'ünün (%8,7) 600 TL
ve altý, 38'inin (%25,3) 601-1000 TL,
48'inin (32,0) 1001-1500 TL, 32'sinin
(%21,3) 1501-2000 TL, 19'unun (%12,7)
2001 TL ve üzeri aile aylýk gelirleri vardýr.

ü Öðrencilerin 56'sýnýn (%37,3) 200-
399 TL, 66'sýnýn (%44,0) 400-599 TL,
28'inin (%18,7) 600 TL ve üzeri aylýk
harcamalarý bulunmaktadýr.

ü Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve
spor eðitimi alan öðrencilerin 11'inin
(%7,3) yaþantýsýnýn çoðu kýsmýný köyde,
7'si (%4,7) kasabada, 38'i (%25,3) ilçede,
54'ü (%36,0) þehirde, 40'ý (%26,7)
büyükþehirde geçirdiði saptanmýþtýr.

ü Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve
spor eðitimi alan öðrencilerin THU ders-
lerinde uygulama alanlarýnýn;
43'ünün (%28,9) okullarda, 29'unun
(%19,5) engelli bireylerde,13'ünün
(%8,7) saðlýk kuruluþlarýnda,15'inin
(%10,1) kütüphanelerde, 10'unun (%6,7)
çocuk esirgeme kurumunda, 22'sinin
(%14,8) spor kuruluþlarýnda ve spor
etkinliðinde, 17'sinin (%11,4) baþka alan-
lar üzerinde olduðu görülmüþtür.

Araþtýrmaya katýlan Beden Eðitimi ve Spor
Eðitimi alan öðrencilerinin THU Dersini
algýlama ölçeði güvenirlik katsayýlarý
Tablo 1'de verilmiþtir.

Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerinin THU Dersini
algýlama düzeylerinin öðrenim gördükleri
bölüm deðiþkenine göre farklýlaþmasý tablo
2'de verilmiþtir.

Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerin THU dersini kiþisel
yaklaþým yönünden algýlama boyutu puan-
larý ortalamalarýnýn öðrenim gördükleri
bölüm deðiþkenine göre anlamlý bir farklýlýk
gösterip göstermediðini belirlemek amacýyla
yapýlan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
sonucunda grup ortalamalarý arasýndaki fark
istatistiksel açýdan anlamlý bulunmuþtur
(F=7,475;p=0,001<0,05). Farklýlýklarýn kay-
naklarýný belirlemek amacýyla yapýlan
tamamlayýcý post-hoc analizi sonucunda,
beden eðitimi ve spor bölümünde öðrenim
gören öðrencilerin THU dersini kiþisel yak-
laþým yönünden algýlama boyutu puanlarý,
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rekreasyon ve spor yöneticiliði bölümünde
öðrenim gören öðrencilerin THU dersini
kiþisel yaklaþým yönünden algýlama boyutu
puanlarýndan yüksektir. 

Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerin THU dersinin
kiþisel geliþime etkileri yönünden algýlan-
ma boyutu puanlarý ortalamalarýnýn öðren-
im gördükleri bölüm deðiþkenine göre
anlamlý bir farklýlýk gösterip göstermediði-
ni belirlemek amacýyla yapýlan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) sonucunda grup
ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel
açýdan anlamlý bulunmuþtur(F=5,112;
p=0,007<0,05). Farklýlýklarýn kaynaklarýný
belirlemek amacýyla yapýlan tamamlayýcý
post-hoc analizi sonucunda, beden eðitimi
ve spor bölümünde öðrenim gören öðrenci-
lerin THU dersinin kiþisel geliþime etkileri
yönünden algýlanma boyutu puanlarý,
rekreasyon ve spor yöneticiliði bölümünde
öðrenim gören öðrencilerin THU dersinin
kiþisel geliþime etkileri yönünden algýlan-
ma boyutu puanlarýndan yüksektir.

Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerin THU dersinin
yapýsý, iþleyiþi ve özelliklerine göre algýlan-
ma boyutu puanlarý ortalamalarýnýn öðren-
im gördükleri bölüm deðiþkenine göre
anlamlý bir farklýlýk gösterip göstermediði-
ni belirlemek amacýyla yapýlan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) sonucunda grup
ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel
açýdan anlamlý bulunmuþtur(F=3,769;
p=0,025<0,05). Farklýlýklarýn kaynaklarýný
belirlemek amacýyla yapýlan tamamlayýcý
post-hoc analizi sonucunda, beden eðitimi
ve spor bölümünde öðrenim gören öðrenci-
lerin THU dersinin yapýsý, iþleyiþi ve özel-

liklerine göre algýlanma boyutu puanlarý,
rekreasyon ve spor yöneticiliði bölümünde
öðrenim gören öðrencilerin THU dersinin
yapýsý, iþleyiþi ve özelliklerine göre algýlan-
ma boyutu puanlarýndan yüksektir.

Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerin THU dersinin
toplumsal açýdan algýlanma boyutu puanlarý
ortalamalarýnýn öðrenim gördükleri bölüm
deðiþkenine göre anlamlý bir farklýlýk gösterip
göstermediðini belirlemek amacýyla yapýlan
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucun-
da grup ortalamalarý arasýndaki fark istatistik-
sel açýdan anlamlý bulunmuþtur (F=5,604;
p=0,005<0,05). Farklýlýklarýn kaynaklarýný
belirlemek amacýyla yapýlan tamamlayýcý
post-hoc analizi sonucunda, beden eðitimi ve
spor bölümünde öðrenim gören öðrencilerin
THU dersinin toplumsal açýdan algýlanma
boyutu puanlarý, rekreasyon ve spor yöneticil-
iði bölümünde öðrenim gören öðrencilerin
THU dersinin toplumsal açýdan algýlanma
boyutu puanlarýndan yüksektir.

Araþtýrmaya katýlan beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerin THU dersi ile beden
eðitimi ve spor iliþkisi açýsýndan algýlanma
boyutu puanlarý ortalamalarýnýn öðrenim
gördükleri bölüm deðiþkenine göre anlamlý bir
farklýlýk gösterip göstermediðini belirlemek
amacýyla yapýlan tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) sonucunda grup ortalamalarý
arasýndaki fark istatistiksel açýdan anlamlý
bulunmuþtur (F=3,391; p=0,036<0,05).
Farklýlýklarýn kaynaklarýný belirlemek amacýy-
la yapýlan tamamlayýcý post-hoc analizi sonu-
cunda, beden eðitimi ve spor bölümünde
öðrenim gören öðrencilerin THU dersi ile
beden eðitimi ve spor iliþkisi açýsýndan algýlan-
ma boyutu puanlarý, rekreasyon ve spor

119

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 119



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

yöneticiliði bölümünde öðrenim gören öðren-
cilerin THU dersi ile beden eðitimi ve spor
iliþkisi açýsýndan algýlanma boyutu puanlarýn-
dan yüksektir.

TARTIÞMA VE SONUÇ 

Son yýllarda giderek önem kazanan THU
dersi, üniversitelerin toplumla kaynaþma
imkaný bulmasýnda ve toplumsal kuru-
luþlarla iþbirliði içerisinde çalýþýlarak
öðrencilerin çeþitli alanlarda yürütülen
faaliyetlerde bizzat yer alýp, toplum için
faydalý olma fýrsatý bulmalarýnda önemlidir.
Uygulama alanlarýnda bireylerin sorumlu-
luklarýný daha iyi yerine getirmeleri,
duyarlýlýklarýný arttýrýp dersi ilgiyle takip
etmeleri amaçlanarak; bu sayede toplumun
gereksinimleri karþýlanýrken toplum ve
birey için çift taraflý bir doyum saðlanmasý
söz konusudur.

Yapýlan araþtýrmada beden eðitimi ve spor
eðitimi alan 71 kadýn, 79 erkek öðrenci
olmak üzere 150 öðrencinin verilerinden
yararlanýlmýþtýr.

Öðretmenlik bölümü öðrencileri, rekreasy-
on ve spor yöneticiliði bölümü öðrenciler-
ine göre daha yüksek oranda; dersin
iletiþim kabiliyetlerini arttýrdýðýný, ders
yoluyla topluma faydalý olduklarýný, THU
dersinin yararlý olduðunu ve öðrenim
gördükleri bölümün Topluma THU der-
sinin verimli geçmesinde katký saðladýðýný,
edindikleri tecrübelerin meslek hayatlarýný
olumlu etkileyeceðini, derste yaptýklarý
faaliyetleri ileride de devam ettirmeyi
düþünmektedirler. Beden eðitimi ve spor
bölümü öðrencilerinin THU dersini sadece
1 yarýyýl almasýna raðmen, bu dersi 2

yarýyýl alan rekreasyon ve spor yöneticiliði
bölümü öðrencilerinden daha olumlu bul-
duklarý saptanmýþtýr.

THU dersinin toplumsal kurum ve kuru-
luþlarda uygulama alanlarýnýn fazla olup,
çeþitlilik göstermesi ve daha geniþ
amaçlara hizmet etmesiyle birlikte; yine
eðitim fakültelerinde öðretmen adaylarýnýn
almakta olduðu okul deneyimi dersinin
uygulamalý olmasý, THU dersi ile benzer-
likler içermektedir. Hergüner ve ark. (2002)
"Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði
Bölümü Öðrencilerinin Okul Deneyimi
Dersini Algýlama Düzeyi" konulu çalýþ-
masýnda Öðrenciler Okul deneyimi I dersi-
ni öðrenim yaþantýlarý için gerekli, öðret-
menlik mesleði için önemli bulmaktadýrlar.
Öðrenciler Okul Deneyimi I dersinin bun-
dan sonraki öðrenim yaþantýlarýný ve
meslek bilgilerini olumlu etkileyeceðini
belirtmiþlerdir. (Hergüner ve ark. 2002:56).

Sonuç olarak; THU dersine beden eðitimi
ve spor bölümü öðrencilerinin, rekreasyon
ve spor yöneticiliði bölümü öðrencilerinden
daha olumlu bir tutum içerisinde yaklaþtýk-
larý görülmektedir. Bu anlamda bölümlerde
verilen eðitimin ve ulaþýlmak istenilen
hedeflerin farklýlýk gösteriyor olmasý,
öðretmenlik bölümü öðrencilerinin topluma
karþý kendilerini daha sorumlu hissetmeleri,
toplumsal duyarlýlýklarýnýn daha fazla
olmasý, bir eðitimci olarak yetiþtir-
ilmelerinden kaynaklandýðý düþünülebilir. 

THU dersinin toplum ve çalýþmaya katýlan
birey için daha faydalý olabilmesi, öðrenci-
lerin derse ilgilerinin arttýrýlmasý ve öðren-
im gördükleri bölüme uygun daha fazla
çalýþmada bulunabilmeleri için aþaðýda
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belirtilen önerilerin katký saðlayabileceði
düþünülmektedir.

1. Öðrenci görüþlerinden de faydala-
narak THU dersinin içerik ve iþley-
iþine birtakým yeniliklerin getirilmesi,
dersin daha verimli halde iþlen-
mesinde yararlý olabilir.
2. Dersten sorumlu öðretim ele-
manýnýn çalýþmalarý takip ederek
öðrencilerden dönem içerisinde belirli
aralýklarla geri-bildirim almasý,
hizmet verilen kurumdaki yetkililerle
irtibat halinde olmalarý, çalýþmalarý
aksatabilecek sorunlarýn tespiti ve
çözümü için önemli olup, dersin
akýþýný olumlu yönde etkileyebilir.
3. Beden eðitimi ve spor bölümlerinde
THU dersinin 2 yarýyýlda da verilmesi
halinde, çalýþmalardan daha iyi verim
ve doyum saðlanabilir.
4. THU dersi sporun topluma benim-
setilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýnda bir
fýrsat olabilir. Ancak gidilen kurum-
larda malzeme ve tesis yetersizliðine
karþý yardýmcý olabilecek kuruluþlar
veya belediyeler ile resmi yazýþmalar
dahilinde yapýlan görüþmeler, dersin
amaca uygun ortamlara taþýnmasýný ya
da bulunulan koþullarýn iyileþtirilme-
sine katký saðlayabilir.
5. Ders kapsamýnda oluþturulan gru-
plarýn öðrencilerin kendilerine býrakýl-
masý, dayanýþmanýn ve uyumlu çalýþ-
manýn saðlanmasýnda faydalý olabilir.
6. Çalýþmada beden eðitimi ve spor
eðitimi alan öðrencilerin THU dersini
algýlama düzeyleri araþtýrýlmýþtýr.
Çalýþma yapýlan kurumlarda da benzer
araþtýrmalarda bulunulmasý, beklenti-
lerin neler olduðunu anlamada ve

ihtiyaç duyulan þekilde cevap vere-
bilmede faydalý olabilir.
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Özet: Bu araþtýrmada, 30 ve 40 cm yüksekliðindeki yan pliometrik sýçramalarýn dikey sýçrama ve
sürat parametreleri üzerindeki akut etkilerinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Çalýþmamýza yaþ orta-
lamalarý 23,73±2,15 olan 17 erkek sedanter gönüllü katýlmýþtýr. Gönüllülere pliometrik çalýþmalar
öncesi tam dinlenme aralýklarý ile 20 ve 30 metre (m.) sürat ve dikey sýçrama testleri ön test deðer-
leri için yaptýrýlmýþ, 30 ve 40 santimetre (cm.) 'lik engellerde yapýlan 30 adet yan pliometrik sýçra-
malardan sonra dikey sýçrama ile 20 ve 30 m. sürat testleri tekrar tespit edilip, son test deðerleri
olarak kaydedilmiþtir. Ýstatistiksel analiz, SPSS programýnda t-testi kullanýlarak p<0,05 ve p<0,01
düzeyinde anlamlýlýk araþtýrýlmýþtýr.Dikey sýçrama ön test ve son test deðerlerini incelediðimizde;
30 cm 'lik engel sonrasý yan pliometrik çalýþmada dikey sýçrama deðerinin ileri düzeyde arttýðý
gözlenirken (P<0,01), 40 cm 'lik engelde yan pliometrik çalýþma sonucu dikey sýçramadaki artýþýn
anlamlý olmadýðý görülmüþtür (p>0,05).20 m. sürat ön test ve son test deðerlerini incelediðimizde;
yan pliometrik sýçramalarýn 20m. sürat deðerlerindeki etkilerinin anlamlý olmadýðý görülmüþtür
(p>0,05).30 m. sürat ön test ve son test deðerlerini incelediðimizde; 30 cm 'lik engel sonrasý yan
pliometrik sýçramada, dikey 30 m. sürat deðerlerinin anlamlý düzeyde arttýðý gözlenirken (P<0,05),
40 cm 'lik engelde yan pliometrik sýçrama sonucu 30 m. sürat deðerindeki artýþýn anlamlý olmadýðý
görülmüþtür (p>0,05).Sonuç olarak; 30cm lik engelde yan pliometrik akut sýçrama çalýþmalarýnýn
dikey sýçrama ve 30m. sürat deðerlerini geliþtirdiðini düþünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Pliometrik, Sürat, Dikey Sýçrama, Akut Etki, 

ACUTE EFFECT OF LATERAL PLYOMETRIC JUMPS AT
VARYING HEIGHTS ON SPEED AND VERTICAL JUMPING

PARAMETERS

Abstract: This study aims to analyze the acute effects of lateral plyometric jumps at 30 cm and
40 cm of height on vertical jumping and speed parameters. Our study covers 21 male sedentary
volunteers at ages 23.73±2.15. Before the plyometric studies, the subjects underwent 20 meters
and 30 meters (m) speed, and vertical jump tests with complete resting intervals as preliminary
test values, and following 30 lateral plyometric jumps over 30 and 40 centimeter (cm) hurdles, the
values for 20 m and 30 m speed were re-identified and recorded as final test values. The statistical
analysis was conducted in SPSS program using the t-test, and significance was studied at p<0.05
and p<0.01 levels. Considering the preliminary and final test values for vertical jump, there was a
remarkable increase in the vertical jump values in lateral plyometrics study after 30 cm hurdle
(p<0.01); however, the increase was not significant in lateral plyometric study on 40 cm hurdle
(p<0.05). Considering the preliminary test and final test values for 20 m speed, it was considered
that the effects of lateral plyometric jumps on 20 m speed values were not significant (p>0.05).
Considering the preliminary test and final test values for 30 m speed, the values for vertical 30 m
speed were significantly increased in lateral plyometric jumps after 30 cm hurdle (p<0.05); howev-
er, there was not a significant increase in the 30 m speed value after lateral plyometric jump over
40 cm hurdle (p>0.05). In conclusion, we have reason to believe that lateral plyometric acute jumps
over 30 cm hurdles would favorably increase the vertical jumping and 30 m speed values.

Key Words: lateral plyometric jumps, Speed, Vertical Jump, Acute Effect 
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GÝRÝÞ 

Kuvvetli olan sporcular, yeterince çabuk
kuvvet düzeyine sahip olmayabilirler.
Bunun nedeni kuvveti kullanma hýzýnýn
düþük olmasýdýr. Kuvvet ancak özel antren-
manlar ile çabuk kuvvete dönüþtürülebilir.
Bu yöntemlerin en etkililerinden biride
pliometrik alýþtýrmalar içeren antrenman-
lardýr (Bompa 2001 s: 6).

Pliometrik alýþtýrmalar, eksantrik kasýlma ve
sonrasýnda, konsantrik kasýlma içeren
sporlarda uygulanabilir. Yaptýðý spor pat-
layýcý bir hareket ya da kendi vücut kütlesi-
ni en üst düzeyde hýzlanmasý gerekiyorsa,
sporcu, pliometrik antrenmanlardan yarar-
lanabilir (basketbol, voleybol, yüksek atla-
ma, futbol, kýsa mesafe koþu, artistik pati-
naj, kayakla atlama. vb.). Benzer bir
biçimde yapýlan spor branþý, bir nesnenin en
üst düzeyde hýzlanmasý için patlayýcý bir
hareket gerektiriyorsa(beysbol, hokey, golf
ve atma sporlarý vb.) sporcu yine pliometrik
alýþtýrmalarla bu özelliðini geliþtirebilir.

Pliometrik antrenmanýn çok tekrar edilmesi
yorgunluða neden olur. Buda eksantrik ve
özellikle konsantrik kas kasýlmasý kapa-
sitesini etkiler. Yorgunluk, kasýlma
süresinde artýþlarýn düzeyi ile baðlan-
týlýdýr(Bompa 2001 s: 9). Çok fazla sayýda
pliometrik sýçramalarý yaptýrmak için tekrar
sayýlarýný uyumlu þekilde artýrmak gerekir.
Pliometrik antrenmanda hedef nicelik deðil
niteliktir (Güler 2011, Bayraktar 2006 s:35). 

Farklý yükseklikteki yan pliometrik sýçra-
ma çalýþmalarýnýn dikey sýçrama ile 20 ve
30 m. sprint test deðerlerini akut olarak
hangi yönde deðiþeceðinin tespiti bu çalýþ-
manýn gerçekleþtirilme nedenidir.  

MATERYAL VE METOT 

Çalýþmaya düzenli olarak spor yapmayan
17 erkek üniversite öðrencisi gönüllü
olarak katýlmýþtýr. Ölçümler 15 dakikalýk
ýsýnmayý takiben yapýlmýþtýr. Atletik testler
sýrasýyla dikey sýçrama, hýz almadan 20 ve
30 metre sprint testlerinden oluþmaktadýr. 

Yaþ boy ve vücut aðýrlýðý Tespiti:
Gönüllülerin yaþlarý yýl olarak tespit
edilirken, boy uzunluklarý çýplak ayakla,
Holtain marka boy ölçer ile cm. cinsinden,
vücut aðýrlýklarý ise Angel marka elektron-
ik baskül ile üzerlerinde sadece þortla kg.
cinsinden ölçülmüþtür.

Dikey Sýçrama: Bu teste New Test-
Powertimer 300 marka test sistemi kul-
lanýlmýþtýr. Deneklerden sýçradýktan anda
dizlerini göðse doðru çekmemeleri ve
zemin üzerine her iki ayakla eþit olarak
düþmeleri istendi. Test iki defa tekrarla-
narak en yüksek deðer kaydedildi. (Özer,
2001; Tamer, 2000). 

30m sprint: Bu teste New Test-Powertimer
300 marka test sistemi kullanýlmýþtýr. 30
metre sprint testlerinde 0, 30 ve 35 metre
noktalarýna yerleþtirilen fotoselli üç kapý
kullanýlmýþtýr. 35 metredeki boþ kapý hedef
gösterilerek hedefe ulaþma anýnda sýk
görülen yavaþlama eylemi elemine edilmiþ,
böylece 30 metreyi % 100 koþmalarý
saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.

Testler sözlü ve gösterilerek açýklanmýþ,
birer deneme hakký ile sporcular test için
uygun hale geldikten sonra test uygula-
malarý yapýlmýþtýr. 

Dikey sýçrama, uzun atlama ve 30m. sprint
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testlerini tamamlamýþ olan sporcular 3 daki-
ka aktif olarak dinlenmiþ, pliometrik sýçra-
malar için iki engel arasý mesafe; engel yük-
sekliði x 2 (60 cm) olacak þekilde aralýklý
olarak konulmuþ 30cm yüksekliðindeki
engellerde 20 adet pliometrik sýçrama yap-
mýþlardýr. 3 dk. lýk dinlenmenin ardýndan
anaerobik deðerler tekrar alýnmýþtýr.

Dikey sýçrama, ve sprint testlerini tamam-
lamýþ olan sporcular 3 dakika serbest olarak
dinlenmiþ, iki engel arasý mesafe: engel
yüksekliði x 2 (60 cm) olacak þekilde
aralýklý olarak konulmuþ 30 cm yüksek-
liðindeki engellerde 30 adet yan pliometrik
sýçrama yapmýþlardýr. 3 dk. lýk dinlenmenin
ardýndan dikey sýçrama, ve sprint deðerleri
tekrar alýnmýþtýr.

20 dk. lýk dinlenmenin ardýndan gönüllüler
ara ýsýnmayla hazýr hale getirilmiþ, iki engel
arasý mesafe: engel yüksekliði x 2 (80 cm)
olacak þekilde aralýklý olarak konulmuþ 40
cm yüksekliðindeki engellerde 30 adet yan
pliometrik sýçramanýn ardýndan dikey sýçra-
ma ve sprint testleri son kez yaptýrýlarak
çalýþma tamamlanmýþtýr.

Ýstatistiksel analiz, SPSS programýnda t-
testi kullanýlmýþ, p<0,05 ve p<0,01
düzeyinde anlamlýlýk araþtýrýlmýþtýr.

BULGULAR

Tablo 1'de gönüllülerin genel özellikleri
incelediðimizde yaþ ortalamalarýnýn
23,73±2,15 boy uzunluklarýnýn 178±6,67
cm. vücut aðýrlýklarýnýn 71,93±10,19 kg.
BKÝ ortalamalarýnýn 22,56±1,99 olduðu
görülmüþtür.  

Dikey sýçrama ön test ve son test deðerleri-
ni incelediðimizde; 30 cm 'lik engel sonrasý
yan pliometrik çalýþmada dikey sýçrama
deðerinin ileri düzeyde arttýðý gözlenirken
(P<0,01), 40 cm 'lik engelde yan pliometrik
çalýþma sonucu dikey sýçramadaki artýþýn
anlamlý olmadýðý görülmüþtür (p>0,05).

20 m. sürat ön test ve son test deðerlerini
incelediðimizde; yan pliometrik sýçramalarýn
20m. sürat deðerlerindeki etkilerinin anlamlý
olmadýðý görülmüþtür (p>0,05).

30 m. sürat ön test ve son test deðerlerini
incelediðimizde; 30 cm 'lik engel sonrasý
yan pliometrik sýçramada, dikey 30 m. sürat
deðerlerinin anlamlý düzeyde arttýðý
gözlenirken (P<0,05), 40 cm 'lik engelde

Parametreler

Yaþ (yýl)

Boy (cm)

Vücut Aðýrlýðý (kg)

Beden Kitle 
Ýndeksi (BKÝ)

x

23,73

178

71,93

22,56

SS

2,15

6,67

10,19

1,99

Tablo 1. Gönüllülerin genel özellikleri 

Tablo 2. Yan pliometrik sýçramalar öncesi ve son-
rasý dikey sýçrama ve sürat deðerlerinin t testi ile
karþýlaþtýrmalarý. 
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yan pliometrik sýçrama sonucu 30 m. sürat
deðerindeki artýþýn anlamlý olmadýðý
görülmüþtür (p>0,05).

TARTIÞMA VE SONUÇ 

Araþtýrma; yaþlarý 23,73±2,15 olan 17 erkek
sedanter gönüllü ile 30 ve 40 cm yüksekliðin-
deki yan pliometrik sýçramalarýn dikey sýçra-
ma ve sürat parametreleri üzerindeki akut
etkilerinin incelenmesi amacýyla yapýlmýþtýr.

Dikey sýçrama ön test ve son test deðerlerini
incelediðimizde; 30 cm 'lik engel sonrasý yan
pliometrik çalýþmada dikey sýçrama
deðerinin ileri düzeyde geliþtiði gözlenirken
(P<0,01), 40 cm 'lik engelde yan pliometrik
çalýþma sonucu dikey sýçramadaki artýþýn
anlamlý olmadýðý görülmüþtür (p>0,05).
Bayraktar (2006), genç sporcularda
pliometrik antrenman kullanýmýnýn dikey ve
doðrusal sýçrama becerilerini geliþtirmede
baþarýlý olduðunu belirtmiþtir. 

20 m. sürat ön test ve son test deðerlerini
incelediðimizde; 30 adet yan pliometrik
sýçramalarýn, 20m. sürat deðerleri üzerindeki
tespit ettiðimiz hýz artýþýnýn(ön test:
3,02±0,24 sn. son test:2,95±0,11 sn.) istatis-
tiksel olarak anlamlý olmadýðý gözlenirken,
ayný sonuç 40 cm yan pliometrik sýçramalar
sonrasý 20m. sürat deðerlerinde de (ön test:
3.02±0.24, son test: 2,97±0,14) gözlenmiþtir
(p>0,05).

30 m. sürat ön test ve son test deðerlerini
incelediðimizde; 30 cm 'lik engel sonrasý
yan pliometrik sýçramada, 30 m. sürat
deðerlerinin anlamlý düzeyde geliþtiði
gözlenmiþtir. (ön test: 4.25±0.24, son test:
4,16±0,16 (P<0,05)), 40 cm 'lik engellerde
yapýlan yan pliometrik sýçramalar sonucu 

sürat deðerinde geliþim gözlenmesine
karþýn, istatistiksel olarak anlamsýz bulun-
muþtur. (p>0,05).

Sonuç olarak; 30cm lik engelde yan
pliometrik akut sýçrama çalýþmalarýnýn
dikey sýçrama ve 30m. sürat deðerlerini
geliþtirdiðini düþünmekteyiz.
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Özet: Ýþletmenin günümüzde verimliliklerini ve etkilerini artýrmak için sürekli kendilerin
geliþtirdikleri ve yeniledikleri, rekabete dayalý bir pazar ortamýnda marka yönetimi, marka imajý
ve buna baðlý olarak reklam bütçesine ayrýlan paylarýn önemi her geçen gün daha da artmaktadýr.
Rakiplerin güçlü olmasý, tüketicilere sunulan markalarýn sayýsýnýn her geçen gün artmasý, islet-
meleri yapacaklarý uygulamalar için daha planlý ve dikkatli olamaya zorlamaktadýr. Bilinçli tüketi-
cilerin kendileriyle özdeþleþtirdikleri ünlülerin reklamlarda kullanýlmasý, günümüz pazarlama
ortamýnda isletmeler tarafýndan oldukça fazla tercih edilen bir iletiþim çabasýdýr. Pazarlama iletiþi-
mi, reklam ve yaratýcý strateji açýsýndan ele alýndýðýnda spor pazarlamasýnda kullanýlan ürünlerin
televizyon reklamlarýnda tanýtýmý yapýlýrken genellikle ünlülerin kullanýlmasý marka sadakati oluþ-
turmasý açýsýndan çok önemlidir. Çalýþmanýn teorik kýsmýnda açýklandýðý gibi reklamda ünlü kul-
lanýmý hem yaratýcý stratejinin bir parçasý olmakta, hem de pazarlama stratejisinin bir parçasý
olmaktadýr. 

Anahtar Kelimeler: Marka Sadakati, Marka Ýmajý, Marka Kimliði, Marka Farkýndalýðý, Ünlü Sporcu

STUDENT IN CZECH REPUBLIC WHICH STUDY 
IN PALACKY UNIVERSITY TO MEASURING BRAND 

LOYALTY WÝTH SELECTIONS OF SPORT BRAND

Abstract: The effects of business today to increase productivity and continuously develop and
renew themselves, brand management in a competitive market environment, Depending on the
brand image and advertising budget shares allocated to it increases even more important with each
passing day. Because of strong competitors, increase in the number of brands offered to consumers
every day, more planned for their applications, and many challenges to businesses. Conscious con-
sumers, celebrities themselves equated with the use of advertisements is today's marketing envi-
ronment is very much preferred by enterprises is an attempt to communicate with. Marketing com-
munications, In terms of advertising and creative strategy in television commercials advertise the
products used in sports marketing when brand loyalty is usually of great significance as the use of
celebrities. Theoretical part of the study, as described in the use of celebrity advertising is a part
of the creative strategy and also part of the marketing strategy.

Key words: Brand Loyalty, Brand Image, Brand Identity, Brand Awareness, Celebrity Athlete
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ÇEK CUMHURÝYETÝ PALACKY ÜNÝVERSÝTESÝNDE
ÖÐRENÝM GÖREN ÖÐRENCÝLERÝN SPOR MARKASI

SEÇÝMÝNDE KÝ MARKA SADAKATÝNÝN ÖLÇÜMLENMESÝ

Bora ÇAVUÞOÐLU1 Faruk ÇELÝKEL2

1Ýstanbul Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu
2Technogym Master Trainer'ý 
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GÝRÝÞ 

Sporun en önemli temellerinden biri olan
spor ekonomisi günümüz þartlarýnda direk
olarak müþteri odaklý olmaya baþlamýþtýr,
bu nedenle spor ekonomisinde rekabet
anlayýþý gün geçtikçe artmakta ve spor
ekonomisine baðlý olarak sporun her alanýn
da ilerleme saðlamaktadýr. 

Spor pazarýnda artan rekabet firmalar için
pazar bölümlendirmesi yapmayý ve
markalarýna uygun hedef pazar belirlemeyi
zorunlu kýlmaktadýr. Belirlenen hedef
pazarýn ardýndan, markanýn konumlandýr-
masý ise firmalar açýsýndan ayrý bir önem
taþýmaktadýr. Çünkü yapýlan konumlandýr-
ma ve marka stratejileri uygulamalarý
sonucunda marka deðeri oluþmakta ve
hedef kitlede bir marka sadakati oluþturul-
maktadýr (Çavuþoðlu 2007).

Marka deðeri kavramý son zamanlarda
pazarlama literatüründe çok fazla dikkat
çekmekte ve araþtýrýlmaktadýr. Çünkü
pazarda çok fazla sayýda firma olmasý,
iþletmeleri ürünlerini farklýlaþtýrmak ve
rekabet avantajý saðlamak zorunda býrak-
maktadýr. Ýþletmeler somut varlýðý olan
ürünlerini pazarda konumlandýrmak için
reklâm, fiyat ve promosyon gibi pazarlama
faaliyetlerine aðýrlýk vermektedirler. Bu
pazarlama faaliyetleri neticesinde ürün
pazarda belirli bir konum edinmektedir. Bu
konumu saðlamlaþtýrmak içinse bu ürünün
kimliðinin yani markasýna bazý deðerlerin
kazandýrýlmasý gerekmektedir (Yapraklý &
Polat 2009).

Bu çalýþmanýn birinci bölümünde, marka
kavramý ve markayla ilgili temel kavram-

larla birlikte markaya karsý tüketici tutum
ve davranýþlarý açýklanmaktadýr.

Ýkinci bölümde ise, pazarlama iletiþimi,
pazarlama iletiþiminde reklamýn yeri ve
önemi, reklam stratejileri ve reklam
araçlarý incelenmektedir. 

Çalýþmanýn teorik esaslarýný oluþturan
üçüncü bölümünde ise; spor pazarlamasý
ve televizyon reklamlarýnda kullanýlan
ünlü stratejisi üzerinde açýklayýcý bir þek-
ilde durulmaktadýr.  Dördüncü ve son
bölüm ise, çalýþmanýn araþtýrma bölümünü
oluþturmaktadýr. Son bölümde, marka
deðerini oluþturan kaynaklarýn ölçümlen-
mesi ile ilgili olarak; araþtýrma konusu
olarak belirlenen palacky üniversitesinde
örenim gören öðrencilerin spor markasý
seçimindeki marka sadakatinin ölçümlen-
mesi ve araþtýrmanýn sonuçlarýnýn deðer-
lendirilmesi bulunmaktadýr. 

ARAÞTIRMANIN AMACI VE 
KAPSAMI 

Palacky Üniversitesinde Öðrenim Gören
Öðrencilerin Spor Markasý Seçimindeki
Marka Sadakatinin Ölçümlenmesi Üzerine
Bir Araþtýrma amacý; çek cumhuriyetinde
giyim sektöründe yer alan spor markalarý
hakkýnda müþteri odaklý marka deðerini
oluþturan kaynaklarýn belirlenip ölçümlen-
mesidir.  Beden eðitimi ve saðlýk fakültesi,
eðitim fakültesi ve Hukuk fakültesinde
öðrenim gören öðrenciler üzerinde bu
araþtýrmanýn gerçekleþtirilmesi konunun
içerisinde yer alan önemli deðiþkenlere ait
sorularýn taþýdýðý kavramsal deðiþkenlerin
rahatlýkla ve doðru biçimde algýlanabilme-
sidir. Gerçekleþtirilen pilot çalýþmalarda
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nihai tüketicinin özellikle imaj, sadakat ve
algýlanýlan kalite gibi önem taþýyan
deðiþkenleri algýlamadaki farklýlýklara
dikkat edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu farklýlýk-
lar; anketin detaylý açýklamalarla uzun
tutulmasýna ve yüz yüze anket çalýþmasýnýn
süresinin uzamasýna sebep olmaktadýr. Bu
kriterler dikkate alýnarak araþtýrmanýn kap-
samý belirlenmiþ ve anket çalýþmasý kurgu-
lanmýþtýr. Araþtýrma için belirlenen yas
grubunun yoðun biçimde kullanýcýsýnýn
olduðu ve giyim sektöründe hizmet veren
spor markalarý seçilmiþtir. Giyim sek-
töründe yer alan ve marka deðeri oluþturan
müþteri odaklý kaynaklarýn ölçümlen-
mesinde temel alýnacak spor markalarý
olarak Nike, Adidas ve Puma kapsam
dâhilinde alýnmýþtýr. Belirlenen bu
markalarýn tercih edilmesinin en önemli
nedenleri, Dünyada ve Çek
Cumhuriyetinde' de marka bilinilirliði yük-
sek olan, basýn yayýn medyalarýna sürekli
reklam veren ve yüksek satýþ grafikleri
olan spor markalarý olmalarýdýr. Bununla
birlikte bu spor markalarýnýn Çek
Cumhuriyeti'ndeki spor giyim pazarýnda
köklü bir geçmiþlerinin olmasý ve rekabet
ortamýndan dolayý teknolojik olarak, kul-
lanýcýsýna rahatlýk saðlayan yeni modeller
geliþtirmelerinin yaný sýra ürünlerinin
tanýtým kampanyalarýnda ünlü sporcular-
dan yararlanmalarý marka deðiþkenlerinin
belirlenmesinde ve uygulanmasýnda
kolaylýk saðlamaktadýr.

Araþtýrmanýn ilk kýsýtlarýndan biri olomouc
ilinin tercih edilmesidir. Diðer illere oranla
üniversite de öðrenim gören öðrenci
sayýsýnýn olomouc ilinde fazla olmasý
araþtýrmanýn bu ilde yapýlmasýnda etkili
olmuþtur. Üniversiteler de gelir daðýlýmý

heterojen bir þekilde gerçekleþmekte ve her
gelir grubundan öðrenciler bulunmaktadýr. 
Özel üniversitelerde ise genelde yüksek
gelir grubundan öðrenciler bulunmakta ve
homojen bir yapý oluþturmaktadýr. Bu
nedenle araþtýrma sadece devlet üniver-
siteleri ile sýnýrlandýrýlmaktadýr. 

Araþtýrmanýn diðer temel sýnýrlamalarýndan
biri ise, çalýþmanýn Olomouc'ta bulunan
Palacky Üniversitesi'nin, Beden Eðitimi
Saðlýk Fakültesi, Eðitim Fakültesi ve
Hukuk Fakültesi'nde öðrenim gören öðren-
cilere yapýlmýþ olmasýdýr. Bunun en önemli
nedeni; bu öðrenci grubunun söz konusu
araþtýrmanýn sorularýný rahatlýkla kavrayýp,
cevaplayacak nitelikte olmasýdýr. Bir diðer
neden ise bu fakültelerde öðrenim gören
öðrencilerin seçmeli beden eðitimi dersi
almasý ve öðrenci sayýsýnýn diðer bölüm-
lere nazaran fazla olmasý dolayýsýyla
öðrencilere maliyet ve zaman kriterleri
açýsýndan yüksek bir fayda ile ulaþýlabilir
olmasýdýr. Yapýlan bu araþtýrma sonucunda
ileride yapýlacak olan bilimsel çalýþmalara
ýþýk tutmasý açýsýndan seçmeli beden eðiti-
mi dersi okutulan ve okutulmayan fakültel-
erde eðitim öðretim gören öðrenciler
arasýnda marka sadakatinin ölçümlenmesi
konusunda bir kýyaslama yapýlmasýna
olanak saðlayacaktýr. Araþtýrmada üniver-
site öðrencilerinin seçilmesiyle birlikte yas
ve eðitim konusunda da bir kýsýt ortaya çýk-
maktadýr. Bu çalýþma 17-26 yaslarý arasýn-
da olup, üniversitede eðitim almakta olan
bir grupla gerçekleþtirilmektedir. Amaç bu
yas grubunun müþteri odaklý marka deðer-
ine baðlý olarak marka sadakatini
ölçümleyebilmektir. Müþteri odaklý marka
deðerine baðlý olarak, marka sadakatinin
ölçülebilmesi için sektörde gerek tanýtým
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gerekse satýþ yüzdeleri yüksek olan
markalarýn seçilmesi gerekmektedir.
Piyasadaki bütün spor markalarýnýn
seçilmesi anket formunu uzatacaðýndan,
cevap kalitesini ve güvenirliliðini boza-
caðýndan ötürü, araþtýrma dört marka ile
sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sýnýrlandýrýlan bu
markalarýn seçiminde markalarýn köklü bir
geçmiþleri ve belli bir bilinirliðe sahip
olmalarý dikkate alýnmýþtýr. Bu sýnýrlandýr-
ma çerçevesinde yorumlar bu markalar ile
yapýlmakta ve bu markalarý kapsamaktadýr.

ARAÞTIRMANIN ANA PROBLEMÝ

g Spor pazarýnda artan rekabet firmalar
için pazar bölümlendirmesi yapmayý ve
markalarýna uygun hedef pazar belirlemeyi
zorunlu kýlmaktadýr. Markanýn pazarda kon-
umlandýrýlmasý ve marka sadakati yaratýl-
masý iþletmeler açýsýndan ayrý bir önem taþý-
maktadýr. Bu nedenle marka sadakatinin
oluþmasý için neler yapýlmalýdýr? 

ARAÞTIRMANIN ALT PROBLEMLERÝ 

g Televizyon reklamlarýnda kullanýlan
ünlü stratejisinin markanýn satýn alýnmasýn-
da etkisi var mýdýr?

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 

Bu çalýþma Çek Cumhuriyeti, Olomouc
þehrinde bulunan Palacky Üniversitesi'nde
eðitim gören Beden Eðitimi ve Saðlýk
Fakültesi, Eðitim Fakültesi ve Hukuk
Fakültesi öðrencilerine uygulanmýþtýr. Her
bölümden 100'er kiþinin cevaplandýrdýðý
anket çalýþmasý Ýstanbul Üniversitesi
Beden Eðitimi ve Spor Fakültesi'nde görev
alan Okutman Doktor Sayýn Bora
ÇAVUÞOÐLU tarafýndan Ýstanbul Üniver-

sitesi Mühendislik Fakültesi üzerine uygu-
ladýðý yüksek lisans tezinin çek
cumhuriyeti palacky üniversitesinde de
uygulanmasý esasýna dayanmaktadýr.

Ýþletmenin günümüzde verimliliklerini ve
etkilerini artýrmak için sürekli kendilerin
geliþtirdikleri ve yeniledikleri, rekabete
dayalý bir pazar ortamýnda marka yönetimi,
marka imajý ve buna baðlý olarak reklam
bütçesine ayrýlan paylarýn önemi her geçen
gün daha da artmaktadýr. Rakiplerin güçlü
olmasý, tüketicilere sunulan markalarýn
sayýsýnýn her geçen gün artmasý, isletmeleri
yapacaklarý uygulamalar için daha planlý
ve dikkatli olamaya zorlamaktadýr. Bilinçli
tüketicilerin kendileriyle özdeþleþtirdikleri
ünlülerin reklamlarda kullanýlmasý,
günümüz pazarlama ortamýnda isletmeler
tarafýndan oldukça fazla tercih edilen bir
iletiþim çabasýdýr. Pazarlama iletiþimi,
reklam ve yaratýcý strateji açýsýndan ele
alýndýðýnda spor pazarlamasýnda kullanýlan
ürünlerin televizyon reklamlarýnda tanýtýmý
yapýlýrken genellikle ünlülerin kullanýlmasý
marka sadakati oluþturmasý açýsýndan çok
önemlidir. Çalýþmanýn teorik kýsmýnda
açýklandýðý gibi reklamda ünlü kullanýmý
hem yaratýcý stratejinin bir parçasý olmakta,
hem de pazarlama stratejisinin bir parçasý
olmaktadýr. 

MARKA ve MARKA ÝLE ÝLGÝLÝ
TEMEL KAVRAMLAR 

Bir bakýma marka çok basit bir þeydir. Bir
deri ustasýnýn, Kendal Göller bölgesindeki
fabrikaya gideceðini belirtmek için bir
kuzu postunun üzerine kýzgýn demirle, son-
radan K-shoe markasýný ifade edecek,
Kharfini daðladýðý günden beri ya da kýr-
mýzý üçgenlerin Bass bira fýçýlarýnýn
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üzerinde (genellikle dünyanýn en eski logo-
su kabul edilir) kullanýldýðý ilk günden bu
yana markanýn, genel geçer ürünün menþei
belli versiyonu olduðu açýktýr (Pringle &
Thompson 2000).

MARKANIN TANIMI 

Satýcýnýn, bireysel ürünlerde,  pazarlama
stratejisi geliþtirmesi için markalaþma
sorunu ile yüzleþmek zorundadýr. Marka
bir ürüne deðer katar ve bu sebeple ürün
stratejilerinin samimi bir yönüdür. Önce-
likle marka diline aþina olmamýz gerekiyor.
Ýþte bazý temel tanýmlar:

Marka; Bir satýcýnýn veya satýþ grubun
belirlenmesi,  ürünlerinin veya hizmet-
lerinin diðer rakiplerden ayýrmayý
amaçlayan,  bir isim, terim, iþaret, sembol,
tasarým veya bunlarýn kombinasyonudur. 

Marka adý: Markanýn bir parçasý da
markanýn dile getirilmesi þeklidir yani
seslendirilmesidir. Örnek olarak Avon,
Chevrolet, Disneyland, Amerikan Express
ve UCLA 

Marka Sembolü: Markanýn belirli bir
parçasý olan, boyalý, yazýlý veya belirgin bir
semboldür. Örnek olarak Playboy -
Tavþancýk ve Metro-Goldwyn-Mayer aslan
vardýr. Trede mark (Patent, Ticari marka ):
Markanýn veya markaya ait bölümlerin
markaya özel aitlik gösteren ve özel
ödenekle veriþmiþ olan yasla korumadýr.
Ticari marka, satýcý markayý kullanýrken
satýcýya özel haklar sunar.

Telif hakký: Müzik, edebi ve sanatsal çalýþ-
malarý çoðaltmak satmak ve yayýmlamak
için özel hak sahibi olmaktýr (Kotler 2000).

Marka: Ýsim, terim, tasarým, sembol veya
baþka herhangi bir özelliðinin kullanýmý
sayesinde, satýcý ürününü ve rakiplerinin
ürünlerine göre farklýlarýný tanýmlar. Marka
ismi, marka parçalarýndan olan kelimelerle,
harflerle ya da numaralarla seslendirilene
bilir. Ancak marka sembolü seslendirile-
mez. Markanýn bu yanlarý satýn alýnýmlarý
kolaylaþtýrmaya yardýmcý olur. Buna ek
olarak her markalý ürün dolaylý olarak fir-
manýn tüm markalý ürünlerinin tanýtým
çabalarýný kolaylaþtýrdýðý gibi teþvik eder
(Pride & Ferrell 1993).

MARKA SADAKATÝ

Tüketicilerin bazý markalarý diðerlerinden
ayrý bir yere koyarak hayatlarýna sok-
malarý, Sürekli onlarý tercih etmeleri ve
diðerlerinin üstünde tutmalarý, markalara
olan baðlýlýklarýnýn ve sadakatlerinin bir
iþaretidir. Tüketici bazlý marka deðeri
açýsýndan bakýldýðýnda, bu deðeri oluþturan
en son ve beklide en önemli parça marka
sadakatidir. Marka bilgisi ve algýlarý, doðal
olarak markanýn deðeri açýsýndan çok
önemli katkýlar saðlarken, tüketici sadakati
ise marka bilgisi ve algýlarý ile oluþmuþ
olan marka tüketici iliþkisinin son nok-
tasýný oluþturmaktadýr. Marka sadakati,
tüketici bazlý marka deðerinin finansal
marka deðerine ulaþmasýný saðlayan çok
önemli bir parçadýr. Sadakat seviyesi yük-
sek olan bir markanýn tüketici bazlý marka
deðerinin gücü, diðer markalara göre çok
daha yüksek olmaktadýr. Diðer bir deðiþle
marka sadakati tüketici bazlý marka
deðerinin oluþmasýna etki eden en önemli
faktördür. Literatürlere baktýðýmýzda,
marka sadakati konusunda yapýlan çalýþ-
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malarýn seksen iki yýl öncesine kadar git-
tiðini ve bugüne kadar üç yüzden fazla
çalýþma olduðunu görmekteyiz yapýlan tüm
bu çalýþmalar, marka sadakatinin tanýmlan-
masýný, onu oluþturan faktörlerin belirlen-
mesini ve tüketici davranýþlarýna ve kurum-
lara olan etkilerinin ortaya çýkarýlmasýný
hedeflemektedir (Sözer 2009).

Marka sadakati tüketicilerin sadece içinde
bulunulan zamanda deðil, gelecek dönem-
lerde belirli bir markayý satýn almasý olarak
tanýmlanmaktadýr.  Kýsacasý doyum elde
eden tüketicilerin markanýn fiyat toleransý
ile tekrar satýn alma niyetinin ölçümlen-
mesi olarak ifade edilir. Marka sadakati
ayný zamanda gelecek dönmelerdeki marka
tercihleri ve marka davranýþlarýnýn belir-
leyici faktörü daha genel bir ifadeyle
ürünün tekrarlanan satýn alýmlarýna ait
olumlu mesaj yayýmýdýr (Aktuðlu 2008).

Marka sadakati - Bazý ürün kategorilerinde,
anket sonuçlarýna göre, sadýk iki veya üç
markalar tek Marka sadakatti ve birden
fazla marka sadakati, olarak ayrýlabilir.

Tek marka sadakati (tek-BLs)her kate-
goride bulunabilir tek marka sadakati yük-
sek oranda verim saðlanarak, ürün seçimi
ve servis kategorisi oluþturmaktadýr.
Amerika da %28 oranýndaki ürün alýcýlarý
tek market alýcýlarýdýr.  % 80 oranýnda ürün
alýcýlarý tek marka baðlýlýklarýný ürün
bazýnda korumaktadýrlar. 

Tek marka sadakatine sahip müþteriler %40
ile %50 arasýnda oluþan büyük bir orana
sahiptirler. Bireysel kullanýmlarda FMCH
kategorisinde, sabun þampuan ve çamaþýr
deterjanýnda tek marka sadakati bölgesel

olarak yüksek bir oran göstermektedir.
Kredi kartý ve telefon servisi birçok özel
endüstride olduðu gibi markalaþmanýn
kolay olmadýðý yerde uygun marka
seçtirmek amaçlýdýr.

Birden fazla marka sadakati (BLs),sizin
markanýz dâhil olmak üzere marka kate-
gorisinde iki veya üç marka tercihini kim-
ler yapýyor,  Genel olarak çeþitli ve almasý
kolay kullanýmlardýr. Patates cipsi ve diðer
yiyecek ve aperatifler yüksek oranda BLs
kapasitesine sahiptirler. Fakat birçok
endüstriyel alanda olduðu gibi kullanýcýlar
bir markaya sadýk kaldýklarýnda fiyatýn
yükselmesinden korkmaktadýrlar. Birden
fazla marka sadakatinde, ev halký ve müþ-
teriler genelde birden fazla marka seçi-
minde bulunarak eþit þartlarda ve kalitede
kullaným hakkýna eriþemezler (SOR)fakat
bu onlarýn kendi deðerlendirmesi olacaktýr.
Satýn almak  % 100 kendi filleridir
(Rossýter & Bellman 1968). 

MARKA KÝÞÝLÝÐÝ

Markanýn hedeflenildiði þekilde tüketiciler
tarafýndan algýlanmasý ve ayrýþtýrýlmasý
amacýyla marka ile iliþkilendirilmiþ insani
iliþkilerin tümüne verilen addýr. Tanýmda
da yer aldýðý þekilde marka kiþiliði, temel
olarak insan kiþiliklerinin markalar üzerine
yansýmalarýndan oluþmaktadýr. Ýnsan öze-
liklerinin markalar üzerine transfer edilme-
si yolu ile markalar, tüketiciler üzerinde
hedeflenen algýlarýn oluþmasýný ve
markanýn rakiplerden ayrýþtýrýlmasýný
saðlamaktadýr. Burada hedeflenen
kelimesini kullanmamýzýn sebebi,
markalarýn kiþiliklerinin her zaman iste-
nildiði gibi algýlanmasýnýn da mümkün
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olduðunu belirtmektir (Sözer 2009). Marka
kiþiliði özelikleri nerden geliyor derseniz,
tabii ki o marka için yapýlan iletiþimden ve
o marka ile yaþanmýþ deneyimlerden.
Reklamlardaki genel atmosferden oyuncu
seçimine, þarkýlardan sözlere her þey bu
kiþilik oluþumuna katkýda bulunuyor.
Baþtan spontane olarak oluþsa da sonradan
bu kiþiliði formüle edip kalýcý kýlmak
gerekiyor. Çünkü hep dediðimiz gibi ürüne
yönelik yararlar deðiþe biliyor. Bir süre
sonra bakmýþsýnýz marka adýna elimizde
sadece kiþilik kalmýþ. O yüzden marka
kiþiliðine dört elle sarýlmamýz gerekiyor.
Markanýn kiþiliðini tespit içinde bilimsel
araþtýrmalardan yararlanmak gerekir.
Kalitatif araþtýrma teknikleri ile markamýz
ve rakipleri kiþileþtirilir ve özellikleri belir-
lenir. Buradan çýkan kuvvetli ve zayýf yön-
ler, reklam yaratýcýlarýnýn ne yapmalarýný
gösteren kýlavuzdur (Borça 2004). 

MARKA DEÐERÝ 

Markalarýn ticari amaçlar ile doðmuþ var-
lýklar olmalarý sebebiyle, belirlenen hede-
flere ulaþmalarý için mutlak surette tüketi-
ciler tarafýndan bilinmeleri olumlu algýlan-
malarý, sevilmeleri ve tercih edilmeleri
gerekmektedir. Markalar için bunu yap-
manýn tek yolu, tüketici toplumu içersinde
kendileri için bir deðer yaratmalarý ve tüm
yatýrýmlarýný bu amaca yönelik yap-
malarýdýr. Dolayýsýyla, marka deðeri
markanýn tüketici toplumu içerisindeki
konumunu belirleyen bir kavramdýr.
Markalar ticari amaçlara sahip varlýklar
olduklarý için, baþarýlarý ve deðerleri hem
finansal hem de sosyal açýdan deðer-
lendirmektedir. Finansal açýdan bakýldýðýn-
da, markalarýn finansal tablolarýnda yer

alan dönemsel performanslar ve varlýklarý,
onlarýn finansal olarak deðerlendirilmeler-
ine olanak saðlamaktadýr. Finansal veriler
ýþýðýnda da her markanýn bir marka deðeri
oluþmaktadýr. Bu nihai marka deðerinin
oluþmasý için markanýn tercih edilmesi ve
satýn alýnmasý gerekmektedir. Ýþte, kuvvetli
sosyal iliþkileri oluþturan ve bu iliþkilerin
devamlýlýðýný saðlayan kavramda tüketici
(müþteri) bazý marka deðeri literatürde
zaman zaman marka denkliði olarak geçse
de, burada "tüketici bazlý marka deðeri"
olarak kullanýlmasý daha doðru bulunmak-
tadýr (Sözer 2009).

Bir kaç yýldýr marka ile ilgililikli konular
yükselmektedir. Bu durum fiyat savaþýný
arttýrmaya öncelik vermiþtir. Elimizdeki
monitöre baktýðýmýzda kimin fiyat savaþý-
na öncelik verdiðini daha iyi anlamak için,
sonuç olarak marka kalitesi açýsýndan
hemen hemen her kategoride tatmin
olmadýklarýný görebiliyoruz. En ucuz ürüne
odaklanan müþteriler en mutsuz müþteril-
erdir. Otomatik olarak ucuz fiyatlarýn iyi
ürün olmadýklarý sonuçlanmaktadýr.
Burada anlaþýlýyor ki düþük marka yatýrýmý
müþteri memnuniyetsizliði doðurmakta.
Doðru marka ile ilerleyen iþletmeciler
markanýn yararlarýný sunarak seçim-
iþaretleme ile olumlu bir noktada olabilirler
(Smýth & Clurman 1997). 

MARKA FARKINDALIÐI 

Marka farkýndalýðý evrendeki iki kampa-
nyadan birisidir. Diðeri ise marka terci-
hidir. Bütün büyük iþletmelerin marka
farkýndalýðý ve marka tercihini hedefleme-
lidirler, ortada baþka hiçbir objektif iletiþim
olmasa bile. Ortada hiç mi %100 marka
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farkýndalýðý yaratmýþ markalar yok mu? Bu
noktada büyük firmalarý deðerlendirebiliriz
Coca Coke, McDonald's, or IBM maxi-
mum düzeyde farkýndalýk yaratmýþ
frimalardýr, sorun bu firmlarýn ürünleri
markasýsz ve promosyon olmadan etkili
olamazlar. Birçok müþteri özellikle marka
farkýndalýðý oluþmamýþ bireyler veya
kaliteli marka seçicileri çok iyi bilinen bir
markanýn ürünlerini veya hiç tanýnmamýþ,
üzerinde hiç marka bile olmamýþ ürünleri
baþarýsýz bulabilirler. En güvenli yöntem
büyük firmalarýn marka farkýndalýklarýný
iletiþim aracý olarak kullanmalýdýr. Iki tür
marka farkýndalýðý bulunmaktadýr: marka
hatýrlatma ve marka geri çaðýrma (Rossýter
& Bellman 1968).

MARKA ÇEÞÝTLERÝ 

Markanýn bir ismi, birde sembolü vardýr.
Ýkisi de birden bir mal yada hizmeti rakip-
lerinden ayýrýr. Ýþletme, kendi markasýný
taklit edilmekten koruma için, onu tescil
ettirir. Tescil edilen marka yasal yollardan
koruma altýna alýnmýþ olur. Marka bir mal
ve hizmeti tanýtarak benzerlerinden ayýran,
mala kimlik kazandýran, bir ölçüde
kalitesini garanti eden bir isim ve simge
olduðuna göre, rekabetin markalar arasýnda
sürdüðü rahatlýkla görülebilir. Nitekim mal
farklýlaþtýrmasýna yönelen iþletmeler en
büyük yatýrýmý markalara yapmaktadýrlar
(Smýth & Clurman 1997).

Marka türleri konusunda ilk ayýrým
markanýn yasal açýdan korunmasý ilkesi
doðrultusunda yapýlabilir. Bilindiði gibi bir
firma ürettiði ürünlerinin her birini ayrý
ayrý ya da ayný marka ile pazara sunmak-
tadýr. Bu durumda firmanýn markalarý için

yasal mülkiyet hakký sorunu ortaya çýk-
makta ve markalarýn yasal olarak korunma
altýna alýnmasý zorunluluðu gündeme
gelmektedir (Aktuðlu 2008).

Eðer mümkünse marka ismi kullanýcýlar,
yararlarý veya olumlu yönde özel karekter-
ler tarafýndan belirlenmelidir. Firmanýn
marka ile ilgili tüm haklarýný korumak için,
iþletmecinin kullanacaðý markanýn kul-
lanýmýndan önce Amerika da ki patent
ofisinde kaydýnýn bulunmadýðýndan emin
olmasý gerekmektedir. Ayný zamanda iþlet-
menin kullanmak istediði markanýn ürün
cinsi olarak kullanýlmadýðýna dikkat
etmelidir çünkü ürün cinsi olarak kul-
lanýlan isimler koruma altýna giremezler
(Pride & Ferrell 1993).

MARKA KÝMLÝÐÝ

Marka varlýklarýnýn açýklanmasý ve ince-
lenmesi ile birlikte, markalarýn kimliklerini
oluþturan öðelerin analizi tamamlanmýþtýr.
Marka kimliði, bir markanýn doðumu ile
beraber almýþ olduðu ve hayatý boyunca
onun tüketici toplumu içerisinde tanýn-
masýný saðlayan özelliklerin bir araya
gelmesi sonucu ortaya çýkmaktadýr.
Tüketiciler, markalarýn kimliklerine
bakarak onlarýn tüm fiziksel özelliklerini,
yaþlarý, geçmiþleri, hikayeleri, ülkeleri,
kime hitap ettiklerini, kimi hedefledikleri
ve neler vaat ettikleri hakkýnda rahatça
bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu bilgiler
markalarý tanýmalarý, deðerlendirmeleri ve
onlar hakkýnda yargýlarda bulunmalarý
açýsýndan önemli bir araç olmaktadýr
(Sözer 2007). 
Güçlü bir marka yaratma, doðru ve etkin
bir marka kimliði tasarýmý ve yürütülmesi
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ile gerçekleþmektedir. Ayrýca kimlik
kavramý, dayanýklýlýk, bütünlük, gerçekçi-
lik gibi üç ana özellik temelinde deðer-
lendirilebilir. Bununla birlikte kimlik bir
þirketin, ürünün ya da hizmetin, esas bir öz,
konumlandýrma, marka adý, etiket Çizgisi,
logo, mesaj ve deneyim gibi kontrol
edilebilir unsurlardan oluþmaktadýr. Bu
özelliklerin kontrol edilebilir özellikler
olarak adlandýrýlmasýnýn sebebi ise herhan-
gi bir noktada deðiþtirilebilir olmalarýdýr
(Çavuþoðlu 2007).

MARKA ÝLETÝÞÝMÝ 

21 yüzyýlda pazarlamanýn yeri müþteri
iliþkilerinde reklam ve promosyonlardaki
mesajlardýr. Müþterinin marka ile yakýndan
iliþkileri vardýr, iletiþimdeki tüm formlarýn
kombinasyonu ürün ve servise gerçek
anlamýný kazandýrmaktadýr. Marka iletiþimi
ürün servis ve müþteri arasýnda aktif bir
iliþki yaratmaktadýr. Buda reklam ve
pazarlama da ki geleneksel müþteri iliþki-
lerinde büyük bir deðiþim yaratmaktadýr
(Schultz, Martin & Barnes 2000).

MARKA ÝLETÝÞÝMÝ

Marka imajý, tüketicilerin markayý nasýl
algýladýklarý ile ilgili bir kavramdýr. Marka
imajý öz bir ifade ile markaya iliþkin
inanýþlar bütünü olarak tanýmlanabilir.
Markaya anlam ve deðer katan unsurlarýn
toplamý olarak da görülebilir. Tüketiciler
ürünleri ve markalarý oluþturduklarý imaja
göre deðerlendirirler ve üründen çok imajý
satýn alýrlar. Marka imajý ile ürün imajý
arasýnda baðlantý olmasýna raðmen, temel
bir farklýlýk söz konusudur. Ürün imajý ile
belirli bir ürün gurubuna yönelik tüketi-
cideki tutum ve düþünceler açýklanýrken,

marka imajý ile ürün gurubu içindeki belir-
li bir markaya yönelik anlam ve deðerler
ifade dilmeye çalýþýlýr (Denli 2007).

Marka imajý ile ilgili yapýlan araþtýrmalar-
da iki çeþit marka imaj cümlesi vardýr;
tanýmlayýcý ve deðerlendirici cümleler.
Tanýmlayýcý cevaplar belirli bir markaya
yönelik büyük ölçüde detaylý olan
davranýþsal cevaplardýr. Deðerlendirmeci
cevaplar ise markalar arsýndaki herhangi
bir fiziksel farklýlýðý göstermeyen bütün
markalara karþý ortaktýr (Erdil&Uzun 2009).

Marka kiþiliði marka imajýnýn üç bileþenin-
den biri olarak ifade edilmektedir. Marka
imajýnýn diðer bileþenleri ise ürün nitelik-
leri ve tüketici yararlarýdýr. Araþtýrmalar
marka imajýnýn kiþilik bileþeninin, tüketici-
lerin markaya geç/yaþlý, erkeksi/kadýnsý
olarak görmelerinde yardýmcý olan bir
bileþen olduðunu belirtmektedirler. Marka
orjini de marka kiþiliðinin bir parçasýdýr
(Thakor & Kohlý 1996).

PAZARLAMA ÝLETÝÞÝMÝ REKLAM
VE YARATICI STRATEJÝ 

Pazarlamanýn oldukça eski (yaklaþýk yarým
asýrlýk) tanýmý þudur:  Pazarlama, mal ve
hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kul-
lanýcýya doðru akýþýný yönelten, iþletme
faaliyetlerinin yerine getirilmesidir (Mucuk
2004).

PAZARLAMA ÝLETÝÞÝMÝ STRATEJÝSÝ

Pazarlama iletiþiminin planlanmasý, islet-
melerin, pazarlama iletiþimi çabalarýný etk-
ili bir biçimde yerine getirebilmesi ve belir-
lenen hedeflere ulaþabilmesi için gerekli
karar ve adýmlarý içeren bir süreçtir. Alýnan
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karar ve uygulamalarýn, isletme ve pazarla-
ma amaç ve stratejileriyle uyumlu, onlarý
destekleyici nitelikte olmasý gerekmekte-
dir. Koordineli bir çalýþmanýn sonucu
olarak, amaç ve stratejiler belirlenerek, en
tepeden iþlevsel düzeye kadar bir akýþ
baðlamýnda amaç ve stratejilerin oluþturul-
masý gerekir (Çavuþoðlu 2007).

Herhalde bu konuda en etkili kitle iletiþim
modeli Willbur Schramm'e aittir (1955).
Schramm iletiþimi sabit bir sýradanlýk veya
gönderici ile alýcý arasýndaki birlik olarak
deðerlendirmektedir.

Þekilde görülen en basit iletiþim modeli
gösterilmektedir. Ne kadar basit bir model
olsa da uygulanýn iletiþim kanalý ile sembo-
lik bir ortamda uygulanmasý için gerekli bir
modeldir. Þekilde görüldüðü üzere iletiþimi
saðlamlaþtýrmak için kodlayýcý ve kodu
alan olarak iki element daha eklenmelidir. 
Scramm'in belirttiði gibi her tür iletiþim
için geçerlidir bu durumda gönderici elek-
tronik iletiþime, mikrofonlu ve fax gibi
yollarý iletiþime geçiþte ve alýcý radyo, tele-
vizyon, telefon, gerektiðinde yüz yüze
iletiþimi kullanýr, bir insan kaynaklý ve
kodlayýcý diðeri kodu alan ve hedef ve son
olarak sinyal ve dil. Bu anlamlarýný
deðiþtirmesini takip etmekle devam eder,
tüm kaynaklar ve hedefler iç içe geçerek
ayný dili paylaþmalýdýr. Diðer bir þekilde
ortada kaynak ve hedefin alan tecrübesi
uluslar arasý alanlarda bilimsel bir deðer
yüklemektedir. Scramm bu konsepti
üçüncü þekilde göstermiþtir. Her üç mod-
elde direk olmayan iletiþim modelinin
sunumu ile ilgilidir (Monye 2000).
Geçmiþ 50 yýl içinde pazarlama iletiþimi
ana vataný deðiþik þekillerde deðiþmiþtir.

Geleneksel sanat disiplinleri reklam gibi,
satýþ promosyonu, direk Pazarlama ve
pazarlama iliþkileri faklý isimlere ve ima-
jlara kaymýþtýr, (i.e. "reklam" ve  "PR"
ajans) bu da müþteri aramada iletiþimin
tasarlanmasý ve iletiþim problemlerinin
ajansa entegre edilmesini saðlamýþtýr.
Þüphesiz iletiþimin düzenlenmesi ve
iletiþim teknolojisi tüm pazarlama sek-
töründe büyümektedir.  Eski stil ile yukarý-
daki stil arasýnda bulanýk bir çizgi bulun-
maktadýr. Benzer olarak, kitle pazarla-
masýnda küçük ve küçücük topluluklarý
kitleleþtirmektedir, mikroskop altýnda
deðerlendirilen ve gerektiðinde yeniden
incelemeye alýnan uzun dönem pazarlama
geliþtirici özellikleri zorla kutuda topla-
maktadýr, bunlar onlarýn görmek istedik-
leri, duymak istedikleri, hissetmek istedik-
leri ve nasýl ne zaman yeniden keþfedilen
terimler olan pazarlama iletiþimi form-
larýdýr. Örneðin gençlere sms yolu ile mesaj
göndermek, öðrencilere pazarlama günleri
düzenlemek ve birçok geleneksel olmayan
metot olabilir, bunlar heyecanlý ve yeni-
likçi savaþ olanlarý oluþturmaktadýr
(Kýtchen & Reader 2005).

PAZARLAMA ÝLETÝÞÝMÝNDE
REKLAMIN YERÝ 

Reklam, firmalarýn en çok kullandýklarý
pazarlama iletiþimi aktivitelerinden biridir.
Reklam; ürün. Ürün bilgisi, ürün kul-
lanýmý, örgüt bilgisi, marka adý, üretici,
telefon numarasý ve benzeri þeylerden
oluþu. En çok bilinen reklam biçimleri;
televizyon ve radyo yayýnlarýnda ve
gazetelerde verilenlerdir. Reklamýn klasik
tanýmý beþ özelliði içermektedir.
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l    Reklam, baðýþlar ve halk yararýna
olanlarýn dýþýnda iletiþimin paralý bir
çeþididir.
l    Mesaj için para ödendiði gibi spon-
sorda kullanýlmaktadýr.
l    Reklamlarýn çoðu tüketicileri bir þey
yapma konusunda ikna etmeye veya
etkilemeye çalýþtýðý halde; en önemli
noktasý, tüketicileri üründen veya þir-
ketten haberdar etmektir.
l  Mesaj, kitle iletiþiminin birçok
deðiþik yollarýyla, yüzlerce potansiyel
tüketiciye ulaþmaktadýr.

Reklam, kitle iletiþiminin bir parçasý
olduðu için kiþisel deðildir. Bu özellikleri
de içine alacak bir taným yapmak gerekirse
'Reklam, seyircileri etkilemek veya ikna
etmek için kitle medyasýný kullanarak ve
bazen bir sponsor tarafýndan ödenen kiþisel
olmayan bir iletiþimdir' (Bozkurt 2004).

SPOR PAZARLAMASI ve SPOR
PAZARLAMASINDA GÖRSEL ve
YAZILI MEDYADA ÜNLÜ SPORCU
KULLANIMI STRATEJÝSÝ 

Dünyada farklý kültür ve sosyal statülerden
insanlarýn bir araya gelerek birlikte tükete-
bildiði ortak ürün olan spor, hem kendini
ürün olarak markalaþtýrma hem de
markalarý hedefe taþýma noktasýnda önemli
bir yere sahiptir. Hayatýmýzýn her anýnda
spor yer almaktadýr. Kitleselleþme ile ticari
boyutu birleþince önemini giderek artýr-
maktadýr. Günümüz pazarlama iletiþiminin
etkisiyle spor, pazarlamayý ve stratejilerini
kullanýr hale gelmiþtir. Satýlabilir olmanýn
gerekliliði, rekabetin inanýlmaz boyutta
fazlalaþmasý markalarýn spordan faydalan-
ma sürecini hýzlandýrmýþtýr. Pazarlama

stratejilerindeki yeri daha da fazlalaþan
spor, spor pazarlamasý kavramý ile kendi
özgürlüðünü kazanmýþ ve bütünleþik
pazarlama iletiþiminde önemli bir yere
sahip olmuþtur. Geleneksel pazarlama yer-
ine spor pazarlamasý dünyada ve
Türkiye'de sporun ürün olma boyutuyla ve
sporun iletiþim stratejisindeki kullanýlma
boyutuyla ilgili örnekleri ele almaktadýr.
Sporu iletiþim stratejisinde düþünmeyen,
spor ürününün özelliklerini kavramayan
markalar rekabetçi avantaj elde ede-
memektedir. Spor hedef kitleye doðrudan
ve etkili þekilde ulaþmada inanýlmaz avan-
tajlar sunmaktadýr (Altunbaþ 2007).

BULGULAR 

Ankete katýlanlarýn % 23,3'ü beðendiði bir
sporcunun reklamlarýnda oynadýðý bir
ürünü satýn aldýklarýný belirtmiþtir. % 50'lik
bir kesim ise bu soruya "hayýr" yanýtýný
vermiþtir. 80 kiþi soruya yanýt vermemiþtir.
Bu grubun payý % 26,7 olarak saptanmýþtýr.
Bu soruya verilen cevaplarýn % 23,3'nin
"evet", % 50 'sinin "hayýr" olmasý ünlü
sporcularýn reklamlarda oynamasýnýn talep
üzerinde ciddi bir etki yaratmadýðýný ortaya
koymuþtur. Marka bilinirliði, imaj vb.
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Tablo 4.1 Beðenilen Ünlü Sporcularýn Reklamlarda
Oynamasýnýn Satýn Almaya Etkisinin Oran Daðýlýmý
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konularda sporcularýn markalara kattýðý
deðer her ne kadar yadsýnamazsa da doðru-
dan satýn almaya bir etkisi olduðunu söyle-
mek mümkün görülmemektedir. 

Ankete katýlanlarýn spor reklamlarýndaki
branþ tercihinde % 46 ile futbol birinci
sýrada yer almaktadýr. Tenis de % 11,3 ile
ciddi bir orana sahip olmasý dikkat çeki-
cidir. Basketbol, yüzme ve diðer branþlar
da küçük oranlarda kalmýþtýr.
Katýlýmcýlarýn % 28'i soruya yanýt ver-
memiþtir. Buradan elde edile veriye göre
çek cumhuriyetinde en çok izlenen spor
branþýnýn futbol olmasýna raðmen reklam
konusunda tercih edilme düzeyinin çok
yüksek olmamasý dikkat çekicidir.
Basketbolun % 5 gibi yüksek bir orana
sahip olmasý son dönemde basketbolun
yükseliþine ve reklamlardaki sýk kullanýmý-
na bakýldýðýnda anlamlý görülmektedir.

Katýlýmcýlarýn % 22,3'ü spor yaparken
Adidas, % 24,0'ü Nike, % 7,3'ü Puma ve
son olarak en düþük kesim % 4,0 ile kinetix
kullandýðýný belirtmiþtir. % 15,7'lik bir
kesim ise seçenekler arasýnda yer almayan
diðer markalarý kullanmaktadýr. 

SONUÇ

Bu araþtýrma sonucunda görüþümüz
sporcularýn reklamlarda kullanýlmasýnýn
promosyon çalýþmalarýna renk kattýðý
ancak bu sporcularýn doðrudan satýþa etki
yaratamayabileceði seklindedir. Yüksek
gelir grubundaki bireyler reklamlarda
oynayan sporcu veya reklamýn etkileyicil-
iði sebebiyle belli bir markaya
yönelebilirken bunun alt gelir grubundaki
bireyler için geçerli olduðunu söylemek
güçtür. Buradan hareketle markalarýn
deðiþik gelir gruplarýna deðiþik fiyatlarda
ürünler sunmasý ve bu ürünler için farklý
promosyon çalýþmalarý yapmalarý öner-
ilebilir. Spor markalý ürünlerin fiyatlarýnýn
yükselmesinde yapýlan promosyon çalýþ-
malarýnýn yüksek maliyetlerinin etkisi
herkes tarafýndan bilinmektedir. Bu yüksek
maliyetler de doðrudan ürün fiyatlarýna
yansýmaktadýr. Bu sorunu ortadan kaldýra-
bilmek için ürünleri farklý segmentlere
ayýrmak üst gelir grubuna hitap eden ürün-
lerde sporcularýn kullanýldýðý yüksek
maliyetli promosyon çalýþmalarýna girmek,
düþük gelir grubuna hitap eden ürünlerde
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Tablo 4.2 Spor Branþlarýna Göre Spor Reklamlarýnda
izlenilmek istenilen Sporcularýn Oran Daðýlýmý

Tablo 4.3 Katýlýmcýlarýn Spor Yaparken
Kullandýklarý Spor Markasý Daðýlýmý
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de düþük maliyetli promosyon çalýþmalarý-
na girmek daha mantýklý görülmektedir.

TARTIÞMA ve ÖNERÝ 

l Çalýþma kapsamýnda yapýlan araþtýrma-
da, gençlerin % 77 gibi yüksek bir oranla
TV reklamlarýný izledikleri ve bu reklamlar
içerisinde spor markasý reklamlarýna (%
73) büyük ilgi gösterdikleri görülmüþtür.
Bu reklamlar içersisinde marka olarak
Nike'ýn (% 39,3) ve Adidas'ýn (%29,3) ilk
sýrada geldikleri saptanmýþtýr. Kinetix ve
Puma gibi markalarýn oldukça düþük akýlda
kalma oranlarý dikkat çekicidir. Elde edilen
bulgular beðenilen ünlü sporcularýn
reklamlarda oynamasýnýn o markanýn ürün-
lerinin satýn alýnmasýna doðrudan bir etki
yaratmayacaðýný göstermiþtir. Ayrýca spor
markalarýna ait ürünlerin fiyatýnýn talep
üzerindeki etkisinin yüksek olduðu,
reklamlarda kim oynarsa oynasýn satýn
alma kararýnda fiyatýn göz ardý edilmesine
yol açamayacaðý anlaþýlmýþtýr. Spor reklam-
larýnda branþ tercihinin sporun futbol olarak
anýldýðý dünyada doðal olarak Çek
Cumhuriyetinde de futboldan yana kul-
lanýldýðý görülmektedir. Futbolun ardýndan
basketbol konulu reklamlarýn da tercih
edildiði saptanmýþtýr. Spor markasý reklam-
larýnda oynayan hem erkek hem de bayan
sporculardan katýlýmcýlarýn farklý þekillerde
etkilendiði görülmektedir. Katýlýmcýlarýn
görüþleri bir arada deðerlendirildiðinde ise
ortalama itibariyle bu sporculardan çok da
etkilenilmediði gibi bir sonuç karsýmýza
çýkmaktadýr. Etkilenme konusundaki düþük
ortalamanýn yaný sýra katýlýmcýlarýn spor
markasý reklamlarýnda oynayan hem erkek
hem de bayan sporcular ile kendilerini

özdeþleþtirme durumundaki düþük ortalama
deðeri dikkat çekicidir. Ýlginç olan bir baþka
sonuç da rakip takýmýn oyuncusunun belli
bir markanýn reklamýnda oynamasý duru-
munda ortaya olumsuz bir tepkinin çýka-
bileceðidir. Katýlýmcýlarýn % 3'sý böyle bir
durumda markaya sýcak bakmayacaklarýný
belirtmiþlerdir. Bu noktada spor markasý
reklamlarýnda hangi sporcunun kullanýla-
caðýna dikkat etmek gerektiði açýkça
görülmektedir. Bazý sporcular sadece kendi
kulübünün taraftarlarýnca deðil tüm kulüp
taraftarlarýnca sevilmektedir. Bu gibi
sporcularýn reklamlarda kullanýlmasý daha
olumlu olacaktýr. Bu nedenle, saldýrgan
tavýrlarýyla kendi kulübünün taraftarlarý
dýþýndaki taraftarlarýn antipatisini toplamýþ
isimlere yönelmemek gerekir. Reklamlarda
kullanýlmasý ideal sporculara örnek vermek
gerekirse sempatik tavýrlarý ve saha içinde
ve dýþýnda sürekli gülen yüzü ile herkes
tarafýndan sevilen Ronaldinho göster-
ilebilir. Bölgede bulunan takýmlarda
taraftarlarýn o bölge insanýndan oluþmasý
fakat farklý ülkelerden öðrencilerin kendi
ülkelerinde bulunan takýma olan sadakati
önemli bir boyuttadýr, Çek cumhuriyeti
takýmý olmasýna raðmen bölgesel anlamda
daha uzak yerde bulunan takýmlar taraftar
açýsýndan çok az bir kesime hitap etmekte-
dir buda bulunulan bölgenin önemli bir fak-
tör olduðunu göstermektedir.

Reklamlarýnýn izlenme oranlarýnda olduðu
gibi kullaným oranlarýnda da en büyük payý
Nike (% 24) ve Adidas'ýn (% 22,3) aldýðý
görülmektedir. Bu, adý geçen markalarýn
promosyon çalýþmalarýna verdiði önem ile
paralel bir durum olarak deðerlendirilme-
lidir. Olmadýðý yapýlan varyans analizi
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sonuçlarý ile elde edilmiþtir. Spor markalarý
ile ilgili pazarlama çalýþmalarýnda sadece
promosyona odaklanmanýn doðru olmadýðý,
fiyatýn özellikle gelir düzeyi düþük genç-
lerin satýn alma kararlarýnda daha baskýn bir
faktör olduðu görülmektedir. Sonuç olarak
gençler genelde reklamlarý takip etmekte ve
özellikle spor markalarýnýn reklamlarýný ilgi
çekici bulunmaktadýr. Bu reklamlarda
genellikle baþarýlý sporcularýn kullanýlmasý
yaygýn bir uygulama olarak karsýmýza çýk-
maktadýr. Sporcularýn reklamlarda kullanýl-
masý gençler tarafýndan farklý þekillerde
deðerlendirilmekte ve sporcular ile yapýlan
promosyon çalýþmalarý pazarlama konusun-
da farklý sonuçlar doðurabilmektedir. 
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Özet: Stadyumlar, takýmlarýn karþýlaþmalarýný yaptýklarý ve çoðunlukla kendi taraftarýnca destek-
lendiði yapýlarýdýr. Kulüp yönetimlerinin takýmlarýný desteklemeye gelen taraftarlarýna sunduðu
hizmetin kalitesi, modernliði, içinde olumsuzluklardan arýnmýþ olmasý o stadýn pazarlanabilirliðini
artýrmaktadýr. Çünkü stadyumlar kulüplerin gelir kaynaklarý arasýnda önemli bir yer tutmaktadýr.
Stadyum içinde ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklar içinde küfür, kargaþa, ölüm ve
yaralanmalara varan þiddet olaylarý, tuvaletlerin pis oluþu, yeterince temiz yiyecek ve içecek alma
imkânýn bulunmayýþý, oturma yerlerinin kötülüðü, çeþitli taraftar gruplarý ve bu gruplarýn takýmlarýný
desteklemeye gelen diðer seyircileri rahatsýz eden tutumlarý ( sürekli olarak ayakta maç seyretmeleri
gibi), ulaþým, otopark, güvenlik, stadyuma giriþ ve çýkýþlar gelmektedir. Çalýþmamýzýn amacý Ýstan-
bul ili içinde bulunan dört büyük stadyum olan Türk Telekom Arena, Atatürk Olimpiyat, Ýnönü ve
Þükrü Saraçoðlu ile þu an yýkým aþamasýnda olan Ali Sami Yen stadyumlarýnýn taraftarlarýn görüþ-
leri doðrultusunda inceleyip, oluþan problem ve sorunlarý ortaya çýkarmaktýr. Araþtýrma grubunu
Ýstanbul da yaþayan 654 kiþi oluþmaktadýr.

Anahtar Kelimeler: Stadyum, Futbol, Taraftar, Yönetim

THE EVALUTION AND ANLAYSIS OF THE STADIUMS 
IN ISTANBUL IN PUBLIC EYE

Abstract: Stadiums are the structures in which the teams play their games and they were support-
ed by their fans. To achieve the good marketing of a stadium the executives have to have the stadi-
um made modern and increase the quality of services. Because stadiums are one of the main income
of the clubs. Disadvantages that may occur in and around the stadiums like curse, chaos, death and
injury by up violence, dirty toilets, the lack of possibility getting enough fresh food and drink, places
of residence of evil, the various supporters groups and teams to support these groups from disturb-
ing other audience attitudes (like watching the match stood as a constant), transportation, parking,
security, stadium entrances and exits. The aim of this study is to evaluate and analysis big stadiums
in Istanbul -Galatasaray Ali Sami Yen, Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu, Beþiktaþ Ýnönü, Atatürk
Olympic Stadiums and Turk Telekom Arena- by the views of their supporters.. Research group con-
sists of 654 people who lived in Istanbul.  

Key Words: Stadium, Football, Fan, Management
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GÝRÝÞ

Geçmiþten günümüze Stadyumlarý,
Antikçað Stadyumlarý,19 uncu y.yýl ve son-
rasý ile 21inci y.yýl stadyumlarý olarak ayýr-
mak mümkündür. Antik çað ve 19. yy
stadyumlarý günümüz stadyumlarýnýn
þekillenmesinde önemli rol oynamýþlardýr.
Antik çað stadyumlarý, kökleri eski çaðlara
dayanan, yüksek sayýda izleyici kapasiteli
spor alanlarýdýr. Antik çaðda stadyum adýn-
dan, atletik yarýþmalarýn yapýldýðý açýk
yarýþ yolu ile yarýþ yerini çevreleyen seyir-
ci yerlerini içine alan bir bütün tesis anlaþýl-
maktadýr. Ýlk zamanlar bu tesislerin kutsal
bir baðlantýsý vardý. Yarýþmalar da kutsal-
lýðýn bir ifadesiydi. Daha sonraki zaman-
larda tamamen spor karþýlaþmalarý için kul-
lanýldý. Romalýlar döneminde ise gladyatör
gösterileri ve vahþi hayvan mücadeleleri
için kullanýldý. Ýlk zaman Antik Çað
stadyumlarýnda, oturma yerleri bulunmuy-
ordu. Ýzleyiciler ayakta duruyorlardý.
Stadyumlarda izleyiciler için oturma yer-
lerinin yapýlmasý M.Ö.3 üncü yüzyýla rast-
lamaktadýr (Saltuk 1995).

Tarihin her döneminde var olmuþ sportif
veya farklý etkinlikler için kullanýlmýþ olan
stadyumlarý günümüzde takýmlarýn karþýlaþ-
malarýný yaptýklarý ve çoðunlukla kendi
taraftarýnca desteklendiði yapýlar olarak tarif
edebiliriz. Özellikle takým sporlarýnda seyir-
cilerin takýmlarýný sözlü olarak toplu halde
desteklemelerinin baþarý için önemli yarar-
larýnýn olduðu bulunmuþtur. Örneðin, seyirci
desteði sporcularýn güdülenmelerini ve per-
formanslarýný olumlu yönde etkilemekte,
olumlu davranýþlarýn oranlarýný artýrmakta,
rakip takým için psikolojik baský oluþtur-
maktadýr (Doðan 2005). 

Kulüp yönetimlerinin yaz, kýþ, yaðmur, kar,
çamur demeden kendilerini desteklemeye
gelen taraftarlarýna sunduðu hizmetin
kalitesi, modernliði, içinde olumsuzluklar-
dan arýnmýþ olmasý o stadýn pazarlanabilir-
liðini artýrmaktadýr (Balcýoðlu 2003).
Çünkü stadyumlar kulüplerin gelir kay-
naklarý arasýnda önemli bir yer tutmaktadýr. 

Yönetimlerin kulüplerin gelirlerini artýra-
bilmeleri için birinci þart modern bir
stadyuma sahip olmaktan geçmektedir.
Yapýlacak olan stadyumlarý sadece haftada
veya on beþ günde bir karþýlaþma yapýlacak
yer olarak düþünmek yanlýþ olacaktýr. Ayný
Ýngilizlerin yeniden inþa ettikleri Wembley
Stadý gibi 24 saat insanlara hizmet veren
bir spor, kültür ve sanat merkezi haline
dönüþtürmekte gelirlerin artmasýný saðlar.
Yaklaþýk 1 milyar 300 milyon dolara
yeniden inþa edilen Wembley Stadyumu, 90
bin kiþilik kapasitede, 26 asansör, 30
yürüyen merdiven, 688 yiyecek-içecek nok-
tasý, 2 bin kiþilik dört restoran, 98 mutfak ve
2 bin 618 tuvalet bulundurmaktadýr. Stadýn
ziyaretçilerden yýlda 229 milyon pound, yan
aktivitelerden ise 40 milyon poundluk gelir
elde etmesi beklenmektedir. Stat kapa-
sitesinin artmasý bilet ve kombineden gele-
cek gelirleri artýrýrken ayný zamanda takýma
destek anlamýnda büyük güç oluþturacaktýr.
Futbol takýmlarý için bu statlarýn ideali 50-
60 bin kiþi arasýnda deðiþmektedir. Daha
büyük statlarý doldurmak zordur. Mesela
Bayern Münih takýmý da yüksek kapasiteli
olimpiyat stadý yerine az önce saydýðýmýz
özelliklerdeki statlarda karþýlaþmalarýný
oynamaktadýr (Donuk 2008).

Stadyum içinde ve çevresinde alýnacak
güvenlik tedbirleri, gýda tüketiminin kalite-
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si, ulaþým, tuvaletler, karþýlaþma öncesi
seyirciyi eðlendirici rekreasyonel
faaliyetler, stadyuma giriþ ve çýkýþ imkan-
larýnýn sayýsý ve geniþliði rahat, keyifli ve
güvenli bir maç seyredebilmek için
oldukça önemlidir. Geçmiþte stadyumlarda
meydana gelene birçok ölümcül olaylarýn
yeterli derecede alýnmayan güvenlik ted-
birleri ve stadyumun mimari yapýsýndan
kaynaklandýðý görülmektedir.  29 Mayýs
1985 tarihinde Brüksel'in kuzeybatýsýndaki
Heysel Stadyumu dünya futbolunun unuta-
mayacaðý büyük bir faciaya sebep oluyor-
du. Liverpol ve Juventus takýmlarý arasýnda
oynanan Avrupa Þampiyonlar Kupasý final
maçýnda tam 39 kiþi stadyum duvarýnda
ezilerek ve sýkýþarak can veriyor ve 400
kiþide yaralanýyordu. Erkal ve diðerleri
(1998). Dünyanýn en büyük ikinci derbisi
olarak bilinen Celtic- Rangers takýmlarýnýn
2 Ocak 1971 karþýlaþmasýndaki maç son-
rasý çýkan olaylarda 66 kiþi ölmüþ 140 kiþi
de yaralanmýþtý. Bu stat 1902 yýlýnda açýk
tribünün çökmesi sonucu 25 kiþinin öldüðü
ve 500'den fazla kiþinin yaralandýðý
Ýskoçya - Ýngiltere maçýna da ev sahipliði
yapmýþtý. Donuk (2006). 

24 Mayýs 1964 tarihinde Peru ve Arjantin
1964 Tokyo Olimpiyatlarý için eleme
maçýnda Lima'da karþý karþýya geliyorlardý.
Bu karþýlaþma kayýtlara futbol tarihinin en
kötü olayý olarak geçecekti. Güney
Amerika'da futbol alanýndaki rekabetin
maalesef þiddete dönüþtüðü bir gündü.
Maçýn sonlarýna doðru, karþýlaþmanýn
bitmesine 2 dakika kala Peru takýmýnýn
attýðý gol hakem tarafýndan iptal edilince,
olaylar çýkmaya baþlamýþ, sinirlenen Peru
takýmýnýn taraftarlarýnýn protestosu bir
anda isyana dönüþmüþ, stadyum çýkýþ

kapýlarýnýn kilitli olmasý 318 kiþinin
ölümüne ve 500'den fazla kiþinin de
yaralanmasýna neden olmuþtur.  15 Nisan
1989 yýlýnda Sheffield'daki Liverpol ile
Nottingham Forest takýmlarý arasýnda
oynanan maçýn baþlama vuruþundan
hemen sonra Leppings Lane tribününde 96
Liverpol taraftarý ezilerek ölmüþtü.  Ýnsan-
larýn ezilmesine açýlan kapýnýn ve dýþarýdan
gelen yoðun insan kitlesinin sebep olmuþtu
(liverpolfv.tv 2011).

Dünya üzerindeki çeþitli terör örgütlerinin
hedeflerinde çok sýk olmasa da stadyumlar-
da oynanan önemli karþýlaþmalar gelmekte-
dir. Eðitimli güvenlik personellinin eksik-
liði terör saldýrý veya gösterilerine karþý
ciddi bir problem olarak ele alýnmaktadýr
(Baker ve diðerleri 2007).  

Böyle bir tehdittin varlýðý insanlarýn spor
karþýlaþmalarýna gelmelerini engelleyen
önemli bir faktördür. 2005 yýlýnda Amerika
Oklahoma'da 84.000 bin kiþilik stadyumda
yapýlan Amerikan Futbol maçýnda,
stadyum dýþýnda bir intihar bombacýsý
üzerindeki bombayý patlatmýþ ve kendi
ölmüþtür (Hagmann 2005). Bunun yaný
sýra takýmlarýn kendi fanatik gruplarýnýn
çýkardýðý olaylarda terör olaylarýna benzer
sonuçlarý doðurmaktadýr (Hall 2008).  

ARAÞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Stadyumlar kulüplerin sportif karþýlaþ-
malarýný oynadýklarý ve taraftarlarýn bu
karþýlaþmalarý canlý olarak izleme fýrsatý
bulduklarý büyük yapýlardýr. Bu yapýlarýn
sahip olduðu mevcut kapasiteleri doldur-
mak son yýllarda ülkemizde pek mümkün
olamamýþtýr. Bunun nedenleri arasýnda
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insanlarýn karþýlaþmalarý televizyondan
izlemeleri, takýmýn baþarýya dönük bir
hedefinin kalmamasýný sayabiliriz. Ama
asýl büyük problem stadyumlar gerçekten
oraya maç izlemeye gelen kiþileri her yönü
ile tatmin edebiliyor mu? Bu soruya cevap
bulmak amacý ile  çalýþmamýz Ýstanbul ili
içinde bulunan ve büyük kulüplerin
karþýlaþmalarýný oynadýðý stadyumlarýn
çeþitli özelliklerini; giriþ- çýkýþ rahatlýðý,
tuvaletlerin temizliði ve yeterliliði, kanti-
ndeki ürünlerin tazeliði, kalitesi ve fiyatlarý,
koltuklarýn temizliliði ve rahatlýlýðý, giþede
bilet bulma durumu, saha içi ve dýþý güven-
lik, kolayca stadyuma ulaþýlabilirlik,
otopark, çevre düzeni ve peyzaj, engelli
bireylere uyumluluðu, ses düzeninin
anlaþýlabilirliliði ve mimari yapýsýný taraftar-
larýnýn veya o stadyuma gelen kiþilerin bakýþ
açýlarý ile incelemek ve deðerlendirmektir. 

ARAÞTIRMANIN ANA PROBLEMÝ 

g Psikolojik destek, takýmýn motivasyonu
ve ekonomik gelir anlamýnda spor kulüpleri
için oldukça önemli olan stadyumlar, kulü-
plerin yöneticileri tarafýndan ne derecede
önemsenmektedir?  Stadyumlarýn genel
durumu ve hizmet kalitesi açýsýndan
yeterliliðini tespit etmek ancak oraya gelen
taraftarlarýn görüþleri ile mümkün olacaktýr. 

g Stadyumlar diðer sinema, tiyatro gibi
eðlence sektöründeki konfor ve rahatlýðý
izleyenlere verebiliyor mu? 

g Stadyumlar tüm yönleri ile taraftarlar
için yeterli midir?

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 

Araþtýrma grubunu Ýstanbul'da yaþayan

654 kiþi oluþmaktadýr. Araþtýrma grubunun
% 84'lük kýsmý erkek, % 16'lýk kýsmý bayan
taraftardan oluþmaktadýr. Araþtýrmaya
katýlanlarýn %34,0'ý 18-23 yaþ grubuna,
%28,0'ý 24-29 yaþ grubuna, %18,4'ü 30-35
yaþ gruplarýna ve  %19.6'sý da 35 ve üstü
yaþ gruplarýna dâhildir. 

Anket çalýþmamýzda taraftarlara gitmiþ
olduklarý stadyumlarýn genel özellikleri
(Giriþ-çýkýþ,  tuvalet, kantin, koltuk, giþe,
güvenlik, ulaþým, otopark, çevre, engelli,
ses düzeni, mimari yapýsý)  doðrultusunda
sorular sorulmuþtur. Ayrýca bu konular ile
ilgili bazý taraftarlar ile mülakatlarda
yapýlmýþtýr. Veriler SPSS paket programý
kullanýlarak analiz edilmiþ, frekanslarý ve
ortalamalarý hesaplanmýþtýr. 

SPORUN SOSYALLEÞMEYE KATKI-
LARI ve STADYUMLARIN ÖNEMÝ 

Sporun sosyal geliþmeye olan katkýlarýný
altý alanda incelemek mümkündür. Spor
turizmi, sportif mallar, yeni iþ alanlarý, spor
programlarý ve saðlýklý iþ gücü ile sporun
ekonomiye kattýðý bu yönleri iktisadi
büyümeyi, hareket ve egzersiz, haz, eðlen-
me dinlenme ve yabancýlaþma kaybý ile
beden ve ruh saðlýðýný, sosyalleþtirme ile
eðitimi, statü saðlama ile sosyal hareketlil-
iði, grup oluþturma ve ulusal aidiyet ile
sosyal bütünleþmeyi, uluslararasý iliþkiler
ile de kültür alýþveriþine katkýda bulunarak
sosyal geliþmeyi saðlamaktadýr. 

Günümüzde spor, tüm insanlar için
toplumsal yaþamýn aðýr baskýsýnýn yarattýðý
bedensel ve ruhsal gerilimden kurtulmak,
yaþam þartlarýna fiziksel açýdan uyum
saðlamak için önemli etkinlikler
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bütünüdür. Ayný zamanda spor her insan
için fiziksel, psikolojik ve sosyal uyumun
ve bütünleþmenin aracýdýr. Amman T.,
(2000). Stadyumlarda karþýlaþmalarý
seyretmek günlük hayatta da sürebilecek
olan, dostluk, arkadaþlýk aðýnýn doðmasýna
katkýda bulunabilir. Böylece sosyal iliþki-
lerin geliþmesine yalnýzlýk hissinin azal-
masýna ve yakýn iliþkileri yeniden kurma
fýrsatlarýna yardýmcý olmaktadýr.

Stadyumlarýn diðer bir özelliði de
rekreasyon el alanlar olmasýdýr. Yani insan-
larýn dinlendiði/ yenilendiði alanlardýr.
Yenilenmenin çeþitli yollarý vardýr,
çevrenin getirdiði bunalýmlardan nasýl ki,
kitap okuyarak, balýk tutarak, resim
yaparak, müzik dinleyerek, film izleyerek,
piknik yaparak, spor yaparak hatta örgü
örerek uzaklaþmak olasý ise, spor karþýlaþ-
malarýný izleyerek uzaklaþmak da olasýdýr.
Günümüzde stadyumlarýn yalnýzca futbol
karþýlaþmalarýnýn izlendiði mekânlar
olarak düzenlenmesi yanlýþ bir yak-
laþýmdýr. Son 15 yýlda en önemli geliþme
stadyumlarýn günlük genel rekreasyon
(merkezleri) rolünü kazanmýþ olmalarýdýr.
Bu durum Real Madrid projesiyle
baþlamýþ; Dusseldorf Rheinstadion
örneðiyle sürmüþtür. Avrupa'nýn büyük
takýmlarý stadyumlarýný günlük gezi tur-
izmini de açmýþlardýr.  Rekreasyon ve tur-
izm etkinliklerinin  yürütülmesini
saðlayan  her  türlü  kurum, kuruluþ, tesis,
ticarethane ( seyahat acenteleri ) ve person-
el bu sektörün geliþmesine katkýda bulun-
maktadýr. Or E, Pýnar Ý,  (2000)

STADYUMLAR ve EKONOMÝ 

Spor kulüpleri ve firmalar ticari olarak

ürün satýþý yapmaktadýrlar. Firma ve kulü-
pler takýmlarýnýn forma, þort ve eþofman-
larýnýn yaný sýra bay, bayan, çocuk, bebek ve
unisex bölümlerinden oluþan giyecekler
reyonu, rozet, anahtarlýk, bayrak, flama ve
toptan oluþan aksesuar reyonu, bornoz,
havlu, yastýk, dvd ve saatten oluþan ev deko-
rasyonu ürünlerine sahiptirler. Bu satýþlar
kulüplerin gelirlerini artýrmaktadýr. Bu
satýþlarýn büyük bir kýsýmda özellikle maç
günleri stadyumlarda bulunan maðazalarda
yapýlmaktadýr. Kulüplerin karþýlaþmalarýný
oynadýklarý stadyumlardaki bilet ve kom-
bine bilet satýþlarý kulüplerin gelir kalemleri
içinde önemli bir yer tutmaktadýr. 

STADYUMLAR ve TARAFTAR
MEMNUNÝYETÝ 

Taraftar memnuniyetine etki eden faktörler
kiþiden kiþiye hatta takýmdan takýma
deðiþebilmektedir. Ancak farklý düzeylerde
de olsa taraftar memnuniyetinde etki ettiði
bilinen belli baþlý faktörlerin bulunmak-
tadýr. Taraftarlarýn memnuniyet düzeyi
onlarýn karþýlaþmalarý canlý olarak
stadyumlarda izlemesini saðlayan bu fak-
törler aþaðýdaki gibi sýralanabilir.

q Sportif baþarý: Kulübün ligdeki durumu
ile Avrupa kupalarýna katýlma þansý ve
katýlmasý

q Kulübün geçmiþi: Tarihi daha eski olan
köklü takýmlar ayný zamanda bu geçmiþ-
lerini çeþitli baþarýlar ile süslendirmiþlerse
yurt içi ve dýþýnda taraftar kitlesi bulabile-
ceklerdir. 

q Takým kadrosu: Dünya çapýnda ve
baþarýlý yýldýz oyuncularýn takýma katýl-
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masý stadyumlara gelecek taraftar sayýsýný
artýrmaktadýr.

UYGULAMA

Araþtýrmaya katýlan bireylerin tümü erkek
bireylerdir.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin yaþ gruplarý-
na göre daðýlýmý incelendiðinde Araþtýrmaya
katýlanlarýn %34,0'ý 18-23 yaþ grubuna,
%28,0'ý 24-29 yaþ grubuna, %18,4'ü 30-35
yaþ gruplarýna ve  %19.6'sý da 35 ve üstü yaþ
aralýðýnda olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin eðitim duru-
muna bakýldýðýnda % 58,8'lik en büyük dil-
imin üniversite öðrencisi ve mezunlarýna ait
olduðu görülmektedir. Geri kalan katýlým-
cýlarýn eðitim durumunun % 29,4'ünün lise,
% 7,0'sinin yüksek lisans, % 3,3'ünün
ilköðretim ve % 1,5'inin ise doktora
seviyesinde olduðu tespit edilmiþtir.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin meslek gru-
plarý beþ ana baþlýk altýnda deðerlendirilm-
eye alýnmýþ ve bunlar içerisinde en büyük
grubu % 43,7 ile öðrencilerin oluþturduðu
görülmüþtür. Katýlýmcýlarýn % 38, 5'inin
ücretli olarak çalýþtýðý, % 13,9'unun serbest
meslek sahibi, % 2,5'inin iþsiz, % 1,4'ünün
ise emekli olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin eþit büyük-
lükteki üç büyük kulübün taraftar gruplarý-
na gönderilmiþ ancak geri dönüþler ve
tamamlanmýþ anketler çerçevesinde %
38,7'sinin Beþiktaþlý, % 35,8'inin
Galatasaraylý ve % 25,5'inin Fenerbahçeli
taraftarlardan oluþan bir katýlýmcý grubu
ortaya çýkmýþtýr.
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Tablo- 1: Araþtýrmaya Katýlan Kiþilerin Eðitim
Düzeyi

Tablo- 2: Araþtýrmaya Katýlan Kiþilerin
Taraftarý Olduðu Takým
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Tablo- 3: Araþtýrmaya Katýlan Kiþilerin Stadyumlarý Deðerlendirmesine Yönelik Tanýmlayýcý Ýstatistikler.
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Birden fazla stadyumda bulunan taraftarlar
gittikleri stadyumlarýn hepsini deðer-
lendirmiþlerdir. Ortalama deðerler mini-
mum 1 maksimum 5 olarak hesaplanmýþtýr.
Maksimum deðere yaklaþtýkça ilgili
stadyumun özelliði taraftarlar tarafýndan
beðenilmektedir.

SONUÇ 

q Sonuç olarak stadyumlar kulüplerin
taraftarlarýný aðýrladýklarý kendi mekan-
larýdýr. Bu mekanlar ne kadar düzgün, kul-
lanýþlý ve taraftarlarý memnun edecek hale
getirilirse kulüpler hem stadyumlarýný
dolduracak taraftar bulmakta zorlanmaya-
cak hem de bu sayede ciddi gelirler elde
edebilecekler. Bu düþüncenin uygulan-
abilmesi için profesyonel bakýþ açýsýna ve
taraftarlarýný müþteri gözü ile gören yöneti-
cilere ihtiyaç vardýr. Aksi takdirde
günümüzde birçok stadyumda gördüðümüz
büyük boþluklar giderek artacak, teknolo-
jinin de geliþmesi ile taraftarlar karþýlaþ-
malarý stadyumlar yerine evlerinden tele-
vizyonda seyretmeyi tercih edeceklerdir.           

TARTIÞMA ve ÖNERÝ 

q Tüm anket sonuçlarýný deðerlendirdiðimizde,
halkýn düþüncelerinin tüm stadyumlar için
farklý olduðu gözlenmektedir. 

q Sadýk taraftar kitlesinin bulunmasý ve
kazanan bir takým olmak genellikle daha
fazla seyirci katýlýmý ile sonuçlanýr.
Amerika'da futbol stadyumlarýnda seyirciler
için park yeri, stadyumun temizliði, yiyecek
servisi, algýlanan kalabalýk ve çeþitli etkin-
likler ile eðlenebilmesi oldukça önemlidir.
Takýma baðlýlýk, stadyumun tasarýmý ve
diðer hizmetlerde seyircinin oraya gelmesini

ve arzulamasýný etkileyen diðer faktörler
olarak bulunmuþtur (Wakefield ve Sloan,
1995: 153).  

q Bu baðlamda Ýstanbul içinde bulunan
stadyumlarýn özelliklerinin taraftarlar
tarafýndan deðerlendirilmesi ile ilgili aþaðý-
daki bulgulara ulaþýlmýþtýr.

q Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadyumu'
nun, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu
Stadyum ve Güvenlik Komitesi  Talimatýnda
belirtilen kriterlere yakýn olduðu görülmek-
tedir. Ali Sami Yen Stadyumu halkýn deðer-
lendirmesinde en az beðenilen stadyumdur. 

q  Ulaþým ve çevre düzenlemesi açýsýndan da
en az beðenilen stadyum olarak Atatürk
Olimpiyat stadyumudur. Ýnönü Stadyumu da
yeterli görülmüþtür. Yeni inþa edilen Türk
Telekom Arena Avrupa'nýn en modern
stadyumlarýndan biri olarak gösterilmesine
raðmen ses sistemi, çevre düzeni, giriþ-çýkýþ,
ulaþým ve koltuk kriterlerinde yeterli puanlarý
alamadýðý görülmektedir. Bu konuda taraftar-
lar ile yapýlan görüþmelerde stadyumun tek
çýkýþýnýn olmasý ve ayný anda binlerce kiþinin
o çýkýþa yönelmesinin izdihama yol açtýðý
söylenmektedir. Bu durum ileri için giriþ kýs-
mýnda da örnekler verdiðimiz ölümcül olay-
lara, sýkýþmalara, ezilmelere yol açabilir.

q  Ses sistemi konusunda sessin net
gelmemesi en büyük eleþtirilerden biri.
Koltuklarýn pis ve kýrýk olmasý taraftarlarýn
diðer bir sýkýntýsý olarak tespit edilmiþtir. 

q Kulüp yönetimleri taraftarlara müþteri
gözü ile bakmadýklarý sürece yeterli ve
gerekli kalite anlayýþýnda ortaya koymalarý
oldukça zor gözükmektedir.  Beþiktaþ Spor
Kulübü'ne ait Ýnönü Stadyum'u ulaþým

ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

149

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 149



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

açýsýndan en rahat stadyum olarak
görülmüþtür. Özellikle maç sonunda farklý
noktalara taraftarlarýn daðýlma þansý
olduðu için stadyum ne kadar kalabalýk
olursa olsun bu kalabalýðýn izdihama ve
rahatsýz edici bir hale dönüþmediði belir-
lenmiþtir. 

q Taraftarlarýn tuvaletler ile ilgili
düþüncelerinde yýkýlan Ali Sami Yen dýþýn-
daki diðer stadyumlar ortalamanýn üstünde
puan almýþlardýr. Kantin noktasýnda en iyi
stadyum Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu beðe-
nilmiþtir. Tuvalet ve yeme içme gibi en temel
iki insani ihtiyaçlar noktasýnda kulüp yöneti-
cilerinin daha dikkatli ve özenli çalýþmalarý,
bu alanlarda hijyen ve temizliðe yeterince
dikkat edilmesi gerekliliði taraftarlarca vur-
gulanmýþtýr. Giþe noktasýnda taraftarlarýn
genel olarak memnun çýkmasý artan kombine
kart satýþlarýna ve özel firmalar ile biletlerin
internet ve merkezlerinden rahatça alýn-
abilmelerini gösterebiliriz. 
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Özet: Araþtýrmanýn amacý büyük yatýrýmlar yapýlarak kurulan spor merkezlerinde üyelik
yenilemelerini etkileyen faktörleri araþtýrmaya yöneliktir. Özel bir spor merkezindeki 70 kiþi
üzerinde yapýlan 2 ayrý anket sonucunda üyelik yenilemelerini etkileyen en önemli faktörün
üyenin devam sýklýðý olduðu açýkça görülmektedir. Üyelik yenilemelerinde en önemli görev önce-
likle eðitmenlere daha sonrada tüm personele düþmektedir. Üyeyi kulübe baðlamak, sporu aþýla-
mak ve devam sýklýðýný arttýrmak ana hedef olmalýdýr. Üye sayýlarýnýn azalmasýnýn sebebinin
üyelerin spor alýþkanlýðýnýn olmamasý ve yetersiz hizmet olduðu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Merkezi, Üyelik, Personel Kalitesi, Hizmet Kalitesi

INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING 
MEMBERSHIP RENEWALS IN SPORTS CENTERS

Abstract: The aim of this research is to determine the factors affecting membership renewals in
sports centers being established with large investments. As a result of 2 separate surveys conduct-
ed on 70 people who sport a special sports center, it has been clear that the most important factor
affecting membership renewals of the members is the frequency of attendance. The most impor-
tant task on the membership renewals falls primarly to the instructors and then to all personnel.
Establishing a bond between the members and the club, instilling the love of sport, increasing the
frequency of attendance should be the main targets. Ýt has been clear that the causes of the decrease
of the member are the absence of fitness habits and poor serve.

Key Words: Sport, Sports Center, Membership, Quality of Staff, Quality of Service 
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SPOR MERKEZLERÝNDE ÜYELÝK YENÝLEMELERÝNÝ
ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ARAÞTIRILMASI
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2Ýstanbul Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve
Antrenman Bilimleri AbD. Ýstanbul

3MAC Spor Kompleksi
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GÝRÝÞ 

Sporun saðlýða yararlý olduðu tartýþmasýz
bir gerçektir. Sporun yaþ, cinsiyet, fiziksel
yetersizlikler gözetmeksizin toplumun her
kesiminde yaygýnlaþmasý ve tüm yaþam
süreci içinde düzenli olarak yapýlabilmesi
yönündeki önemli görevleri üstlenen
merkezlerden bir tanesi de özel spor
merkezleridir. Bu iþlev ve sorumluluklarýy-
la özel spor merkezleri bireylerin kullaným
amaçlarýna yeterince hizmet edebilecek
düzeyde olmalarý beklenmektedir. Spor
iþletmeleri, toplumun sosyal ihtiyaçlarýný
karþýlayacak hizmetleri üretip pazarlamak
üzere faaliyet verdikleri hizmetin
karþýlýðýnda maddi kazanç temin etmekte-
dirler (Ekenci & Ýnanoðlu 2002). Fakat
günümüzde spor salonlarý yüksek miktar-
larda para harcanarak kurulmakta fakat üye
bulmakta olmasa da üyelik yenilemekte bir
hayli zorlanmaktadýrlar.

Spor; evrensel kültürün bir parçasý, dünya-
da dili, ýrký, dini farklý insanlarý birleþtiren
önemli bir vasýtadýr. Dünya barýþýna katký
saðlayan bir etkinliktir diyebileceðimiz
gibi çaðýmýz sporunu, fiziksel faydalarýnýn
yaný sýra insanlarýn ruhsal saðlýðýný da
olumlu etkilemek, sosyal ve moral
kazançlar saðlamak amacý ile yapýlan
hareketler topluluðu olarak da tanýmlaya-
biliriz (Meydan Larousse 1973).

Spor bir yandan popüler ve yaygýn oluþuy-
la diðer yandan genç kuþaklar ve çeþitli
sýnýf üzerinde etkisiyle önemli bir toplumsal
olgudur. Kimi için bir eðlence, saygýnlýk,
dinlenme kaynaðý olan spor, kimi içinde bir
kazanç ya da sömürü kaynaðý olmaktadýr.
Kapitalist toplumlarda spor; ya bir boþ

zamanlarý deðerlendirme etkinliði ya da
kazanç aracý olarak ortaya çýkmakta ya da
spora daha çok bu gözle bakýlmaktadýr.

Ülkemizde düzenli spor yapma alýþkanlýðý
çok fazla yaygýn deðildir (Pehlivan ve ark.,
1997). Fakat son yýllarda sayýlarý bir hayli
artan spor merkezleri, insanlarýn düzenli
egzersiz yapmalarýna etkili bir araç olarak
görülmektedir (Amiran 1982). Bu kültürün
yeterince yerleþmemiþ olmasý da üyelerin
spor yaparken yeterince verim almamasýna
yol açabilmektedir (Ekenci & Ýmamoðlu
1998). 

ARAÞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Bu araþtýrmadaki amaç spor merkezlerine
üye olup devam eden kiþilerin bulunduklarý
spor merkezini kullanma þekilleri, bu
merkezlerin verdikleri hizmetin niteliði ve
bu durumu etkileyen çeþitli faktörlerin
zaman açýsýndan incelenmesidir.

Bir zamanlar Ýstanbul'da semt bazýnda
hemen hemen hiçbir spor tesisi bulunmuy-
ordu. Merkezi tesisler ise sadece belli baþlý
birkaç spora hizmet veriyor, diðer sporlara
heves eden gençler sadece izlemekle
yetinebiliyordu. Þimdi ise Ýstanbul'un dört
bir yanýna daðýlmýþ Belediyelere ve özel
firmalara ait birçok tesis bulunmaktadýr.

2010 yýlý rakamlarýna göre sadece Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesine baðlý Avrupa
yakasýnda 18, Anadolu yakasýnda 9,
toplam 27 adet halka açýk spor tesisi bulun-
maktadýr. Gençlik ve Spor Müdürlüðü
2010 mart ayý kulüp sayýlarý raporuna göre
Türkiye genelinde kayýtlý toplam 6,637
adet kayýtlý spor kulübü bulunmaktadýr.
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Bunun 950 âdeti Ýstanbul iline aittir
(Karaküçük 1995).

Özel fitness merkezlerinin sayýsý ise gün
geçtikçe çoðalmakta ve birçok yatýrýmcý
spora bütçe ayýrmaktadýr. Fakat; yapýlan ön
incelemelere göre örneðin: Ýstanbul ilinde
bulunan 4500 m2'lik kapalý alaný, 100
araçlýk otoparký, 216 dolap kapasiteli soyun-
ma odalarý, en son teknoloji ürünü spor alet-
leri, 1 adet açýk tenis kortu, açýk ve kapalý
yüzme havuzu olan özel bir spor merkezine
(2007 eylül- 2010 mart) aylarý içerisinde
toplam 1145 kiþi üye olmuþtur. 2011 mart
raporuna göre þuan ki toplam üye sayýsý 803
kiþidir. Bunlarýn 255 kiþisi üyelik yenileme-
si yapmýþtýr. Yenileme oraný sadece 5,2'dir.
Ve yine Ýstanbul'un önde gelen kulüp-
lerinden birinde ise iki yýllýk bir süreç içinde
2,567 kiþi merkeze üye olmuþtur. Ýki yýlso-
nunda bu üye sayýsý 1,368 olarak
görülmüþtür. Bu sayýnýnda büyük bir kýs-
mýný yeni üyelikler oluþturmaktadýr.
Üyeliðini yenileme zamaný geldiðinde, üye-
liklerini devam ettirenlerin sayýsý aylara
göre %15-30 arasýnda deðiþmektedir. Ýstan-
bul'un en gözde fitnes merkezlerinden
birinde böyle bir sorun yaþanmasý çok
dikkat çekmektedir. Ve birçok fitnes
merkezi ayný sýkýntýyla karþý karþýyadýr.
Büyük yatýrýmlarla açýlan birçok tesis
zamana ve enflasyona yenik düþmektedir.

Amaç, spor merkezlerindeki üyeliðe
devam etmeyi etkileyen iç ve dýþ faktör-
lerin, üyelerin zamansal olarak devam
periyotlarýna ne þekilde etkide bulunduðu-
nun belirlenmesidir.

Spor salonlarý ile ilgili çeþitli araþtýrmalar
olmasýna raðmen konuyu zaman boyutuyla
(üyeliklerin devamý açýsýndan) ele alan ve

inceleyen 2006 yýlýna ait sadece 1 araþtýrma
yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma Marmara Üniver-
sitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Beden
Eðitimi ve Spor Anabilim Dalý öðrencisi
Eroðlu E. (2006) tarafýndan yük- sek lisans
tezi olarak "Üyelik Yenilemelerini Etkileyen
Faktörlerin Araþtýrýlmasý" adý altýnda
yapýlmýþtýr (Eroðlu, 2006). 

Buna benzer bir çalýþma ise Karadeniz Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden
Eðitimi ve Spor Anabilim Dalý öðrencisi
Bingöl A. (2010) tarafýndan yüksek lisans tezi
olarak "Spor Merkezlerine Devam Eden
Bireylerin Spordan ve Spor Merkezinden
Beklentilerinin Karþýlanma Düzeyleri" adý
altýnda yapýlmýþtýr (Bingöl 2010).

Bu araþtýrma ile spor sektöründe üyelerin
yaþadýðý istikrarsýzlýðý giderme yolunda
hem sektöre, hem de diðer araþtýrmacýlara
kaynak teþkil edecek veriler elde edileceði
düþünülmektedir.

ARAÞTIRMANIN ANA PROBLEMÝ 

g Spor merkezlerinin verdikleri hizmetin
niteliði, üyelerin zamansal olarak devam
periyotlarýna ne þekilde etki etmektedir?

ARAÞTIRMANIN ALT PROBLEMLERÝ

g Üye kaybýnýn çok fazla yaþanmasý için
spor merkezinde çalýþan eðitmenlerin
konusunda uzman olmalarý yeterli midir?

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 

Bu araþtýrmadaki amaç, spor salonuna
devam eden kiþilerin, devam etme sebep-
leri, istifade etme þekilleri, kiþilere verilen
hizmetin niteliði ve bu durumu etkileyen
faktörlerin zaman açýsýndan incelenmesidir.
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Spor merkezlerinin üyelik yenilemede
yaþadýklarý sýkýntýlarý çözmek, yenilemeyi
etkileyen iç ve dýþ faktörleri araþtýrmak bu
çalýþmada ulaþmak istenilen sonuçtur. 

Araþtýrma Modeli 

Araþtýrma saha araþtýrma modeline uygun
olarak düzenlenmiþ olup, 2 bölümden oluþan
bir anket formu kullanýlmýþtýr. Ýlk bölüm 32
sorudan oluþmuþtur (Eroðlu 2006).

Birinci bölümde; ilk 5 soruda kiþinin yaþý,
cinsiyeti, mesleði, medeni hali ve eðitim
durumu sorulmuþ diðer 27 soru spor salo-
nunu kullanan üyelerin ve spor salonunun
genel durumu hakkýnda bilgi sahibi olmak
amaçlý sorulmuþtur.

Ýkinci bölüm ise toplam 53 sorudan oluþ-
muþ, 5'li Likert Ölçeði kullanýlarak hazýr-
lanmýþtýr. Bu bölümde amaç; kiþilerin
tesise gelirken ve tesis içinde yaþadýklarý
sýkýntýlarý belirlemek bu faktörün spora
devam etmeyi ve üyelik yenilemeyi etki-
leyip etkilemediðini öðrenmek amacýyla
hazýrlanmýþtýr.

Anket formu daha önce (Eroðlu Erhan
2006) tarafýndan hazýrlanan yüksek lisans
tezinden alýnmýþtýr (Eroðlu 2006).

Anketler 33 kadýn 37 erkek toplam 70 adet
anketten oluþmaktadýr. 15-20 yaþ arasý 9
kiþi, 21-30 yaþ arasý 20 kiþi, 31-40 yaþ arasý
21 kiþi, 41-50 yaþ arasý 16 kiþi, 51 yaþ üstü
4 kiþi toplam 70 adet anket yapýlmýþtýr. 

Araþtýrma Mekaný

Araþtýrma, Ýstanbul Çekmeköy'de bulunan
Mayadrom Sports Center adýnda özel üyelik

kabul eden ve amaca uygun olarak hazýrlan-
mýþ orta ölçekli bir spor merkezinde
yapýlmýþtýr. Spor tesisinde toplam 22 person-
el çalýþmaktadýr (8 fitnes eðitmeni, 3 pazarla-
ma çalýþaný, 1 step aerobik eðitmeni, 1
yüzme eðitmeni, 1 tenis eðitmeni, 3 resep-
siyon çalýþaný, 6 temizlik çalýþaný, 3 teknik
ekip elemaný).

Verilerin Toplanmasý 

Veri toplama amacýyla hazýrlanan anket
formu 2 bölümden oluþmaktadýr (Eroðlu
2006). 1. bölümde sorulara geçmeden ankete
katýlan kiþilerin yaþ aralýklarý, cinsiyetleri,
medeni durumlarý, eðitim durumlarý ve
mesleklerine dair kiþisel bilgileri sorulmuþ-
tur. Geri kalan 27 soruda ise spor tesisini kul-
lanan üyeler ve spor tesisinin genel durumu
hakkýnda bilgi sahibi olabilmek amaçlan-
mýþtýr. 2. bölümde ise toplam 53 soru 5li
Likert Ölçeði kullanýlarak hazýrlanmýþtýr. Bu
bölümdeki amaç spor tesisini kullanan birey-
lerin tesislere geliþlerinde ve spor yaparken
tesis içindeki yaþadýklarý sýkýntýlarýný belir-
lemek, bu faktörlerin onlarýn spor yapma
sýklýðýný ve bir sonraki dönemde üyeliklerini
yenileyip yenilemeyeceklerini tespit ede-
bilmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. 

Verilerin Analizi 

Veriler SPSS 13.0 paket programý yardýmýy-
la analiz edilmiþtir. Spor merkezine kayýtlý
üyelerin anket sorularýna verdikleri cevap-
lara yönelik frekans analizleri ve araþtýrma
deðiþkenlerine yönelik ki-kare ilgi analizleri
yapýlmýþtýr.

Hipotezler

ü Spor merkezini kullanan bireylerin
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spor merkezine gelme sýklýklarýnda ulaþým
aracýnýn önemi çok büyüktür.

ü Spor merkezini kullanan bireylerin gelme
sýklýklarý arttýkça egzersize olan baðlýlýklarý da
artmakta ve daha düzenli spor yapmaktadýrlar.

ü Spor tesisinin temiz olmasý bireylerin
ayný spor merkezine devam etmelerine olum-
lu katký saðlamaktadýr.

ü Arkadaþlarýyla beraber spor yapan kiþiler
arkadaþý olmayanlara oranla daha sýk spor
yaparlar.

ü Eðitmenlerin bilgili olmasý ve üyeyi
doðru yönlendirmesi bireylerin devam-
lýlýðýný etkiler.

ü Spor merkezini akþam kullanan üyeler
gündüz kullananlara göre hizmet kalitesini
daha düþük almaktadýrlar.

ü Eðitim seviyesinin yüksek olmasý kiþi-
lerin daha düzenli spor yapmalarýna etkendir.

ü Spor merkezini bekâr insanlar evli olan-
lara oranla daha çok kullanmaktadýrlar.
Spor merkezinde spor yapan bireylerin
çoðunu kadýnlar oluþturmaktadýr.

ü Spora katýlan bireylerin büyük bir çoðun-
luðu zayýflamak için spor yapmaktadýrlar.

ü Spor merkezinde egzersiz aletlerinin az
olmasý kiþilerin düzenli spor yapmasýný
etkilemektedir.

ü Spor merkezinin çok kalabalýk olmasý
üye memnuniyetini ve düzenli spor yap-
malarýný olumsuz yönde etkiler.

ü Spor merkezinde ilgi çekici aktivitelerin
olmasý kiþilerin daha sýk gelmelerini saðlar.

ü Spor merkezini kullanan üyelerin
düzenli olarak spor yapma alýþkanlýklarý
yoktur.

3. BULGULAR 

Araþtýrmaya katýlan bireyler cinsiyet ve
medeni durumlarý açýsýndan hemen hemen
eþit daðýlým göstermektedirler ve %60'ý
üniversite eðitimi seviyesindedirler.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %28,6'sý 21-
30 yaþ aralýðýnda, %30'unun ise 31-40 yaþ
aralýðýnda olduðu belirlenmiþtir. Üyelerin
%59,4'ü özel sektörde çalýþmaktadýr.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %78,6'sý
düzenli spor yapmaktadýr. Üyelerin
%38,6'sý ise 25 ay ve üstü süredir spor yap-
maktadýr (%67,1'inin lisansý bulunmamak-
tadýr; lisanslý olarak spor yapanlarýn tercih
ettikleri branþlarýn futbol ve yüzme olduðu
görülmektedir).

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %38,8'i 13
ay ve üstünde bir süredir spor merkezine
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üye olduklarýný belirtmiþlerdir. Bireyler
aðýrlýklý olarak akþam ve sabah saatlerinde
spora vakit ayýrmakta ve %77,1'i haftada 2-
3 gün spor etkinliðine katýlmaktadýr. Spor
merkezine çoðunlukla kendi arabalarýyla
gelmeyi tercih eden üyelerin %84,1'i spor
tesisine ulaþým için 30 dk.'dan daha az
zaman harcamaktadýr. 

Araþtýrmaya katýlan bireyler, eðitmenlerden
yeterince ilgi görmedikleri takdirde uzaklaþ-
ma davranýþý içerisine girmektedirler.
Üyelerin eðitmenlerin bilgi yönünden yeter-
siz olduklarý konusunda yargýya varmalarý
da spor tesisi-üye baðýný zedelemektedir.

Spor merkezinde çalýþanlarýn güler yüzlü
olmamalarý ile düzenli olarak spor yap-
malarý arasýnda iliþki vardýr. Güleryüz ve
ilgi gören birey tesis ile duygusal bir bað
kurabilmektedir. Kayýt olduktan sonra
kendilerine olan ilginin azalmasý ile düzen-
li olarak spor yapmalarý arasýnda da iliþki

bulunmaktadýr. Azalan ilgi nedeniyle üye,
ödediði bedelin karþýlýðýný alamadýðý duy-
gusuna kapýlmaktadýr.
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Tablo3.2 Araþtýrmaya Katýlan Bireylerin Demografik Faktör Özellikleri-2 Tablo3.3 Araþtýrmaya Katýlan Bireylerin Spor Ýle Olan Ýliþkileri
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korumak, %59,4'ü zinde kalmak için,
%42'si ise zayýflamak için spor yaptýklarýný
belirtmiþtir. Spor tesisine gelen bireylerin
%67,1'i spor etkinliklerine katýlmanýn iþ
verimlerini arttýrdýðý yönünde olumlu görüþ
bildirmiþlerdir. Spor etkinliklere katýlma iþ
stresi ve günlük streslerle baþa çýka-
bilmelerinde yardýmcý olmaktadýr.

Araþtýrmaya katýlan bireylerin spor merkezi-
ni evlerine veya iþyerlerine uzak bulmalarý
düzenli olarak spor yapmalarýný sekteye
uðratmaktadýr. Ayrýca spor merkezinin çok
kalabalýk olmasý ile düzenli olarak spor yap-
malarý arasýnda da iliþki vardýr. Kalabalýk,
katýlýmcýlar için mevcut spor tesisinden uza-
klaþtýrýcý bir rol oynamaktadýr.
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Tablo3.4 Araþtýrmaya Katýlan Bireylerin Tesisi Kullaným Özellikleri

Tablo3.5  Araþtýrmaya Katýlan Bireylerin Spora Katýlým-Ulaþým Ýliþkisi

Tablo3.6 Araþtýrmaya Katýlan Bireylerin Spora Katýlým Tercih ve Nedenleri

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %42,9'u spor
etkinliklerine arkadaþlarý katýlmayý tercih
etmekteyken üyelerin %75,4'ü saðlýklarýný
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Araþtýrmaya katýlan bireyler, eðitmenlerden
yeterince ilgi görmedikleri takdirde uzaklaþ-
ma davranýþý içerisine girmektedirler.
Üyelerin eðitmenlerin bilgi yönünden yeter-
siz olduklarý konusunda yargýya varmalarý da
spor tesisi-üye baðýný zedelemektedir.

Spor merkezinde çalýþanlarýn güler yüzlü
olmamalarý ile düzenli olarak spor yap-
malarý arasýnda iliþki vardýr. Güleryüz ve
ilgi gören birey tesis ile duygusal bir bað
kurabilmektedir. Kayýt olduktan sonra
kendilerine olan ilginin azalmasý ile düzen-
li olarak spor yapmalarý arasýnda da iliþki
bulunmaktadýr. Azalan ilgi nedeniyle üye,
ödediði bedelin karþýlýðýný alamadýðý duy-
gusuna kapýlmaktadýr.

SONUÇ  

Yapýlan çalýþma sonucunda üyelik
yenilemelerin genellikle tesisi uzun süre kul-
lanan ve düzenli spor yapan kiþilerden oluþ-
tuðu görülmektedir. Spor merkezine düzenli
olarak gelen bireyler ile düzensiz olarak
gelen bireylerin spor yapma sýklýklarýnda ve
üyelik yenilemelerini etkileyen faktörler
arasýnda farklýlýklar tespit edilmiþtir. 

Spor merkezini kullanan bireylerin spor
yapma süreleri arttýkça daha düzenli spor

Tablo3.7 Düzenli Olarak Spora Katýlým ile Spor Merkezinin Eve veya 
Ýþyerine Uzak Olmasý Ýliþkisi 

Tablo3.8 Düzenli Olarak Spora Katýlým ile Spor Merkezinin Çok
Kalabalýk Olmasý Ýliþkisi 
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Tablo3.9  Düzenli Olarak Spora Katýlým ile Eðitmenlerin Kendileri ile
Yeterince Ýlgilenmiyor Olmasý Ýliþkisi

Tablo3.10  Düzenli Olarak Spora Katýlým ile Eðitmenlerin Bilgi
YönündenYetersiz Olmalarý Ýliþkisi

Tablo3.11  Düzenli Olarak Spora Katýlým ile Çalýþanlarýn Güler Yüzlü
Olamamasý Ýliþkisi

Tablo3.12  Düzenli Olarak Spora Katýlým ile Kayýt Olduktan Sonra
Kendilerine Olan Ýlginin Azalmasý Ýliþkisi
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yaptýklarý görülmüþtür. Spor merkezini
akþamüstü kullanan bireyler, spor merkezini
diðer zamanlarda kullanan bireylere göre
hizmet kalitesini daha düþük almaktadýrlar.

Spor merkezin de düzenli ya da düzensiz
spor yapan bireylerin yas, cinsiyet, medeni
durum, eðitim seviyeleri gibi demografik
faktörler de farklýlýklar tespit edilmiþtir. 

Spor salonunu sýklýkla kullanan bireylerin
eðitim seviyelerinin yüksek olduðu ve
sigara içmedikleri, daha bilinçli bir toplum
olduklarý sonucu ortaya çýkmýþtýr.

Spor salonlarýnda hijyen faktörünün üyelik
yenilemelerini etkileyen önemli bir kalem
olduðu tespit edilmiþtir.

Üyeleri elde tutma görevinin tesisin
yeterliliðinin yanýnda eðitmenlerin kale-
minde olduðu dikkat çekmiþtir. Böyle
büyük tesislerin personel seçiminde
dikkatli olmasý gerekmektedir. 

Düzenli olarak spor yapamayan üyelerin
gerekçelerin baþýnda; Spor yapmaktan
keyif alamýyor olmalarý, spor yapma
amaçlarýný gerçekleþtirememiþ olmalarý,
motivasyon eksikliði yaþamalarý, manevi
destek görememeleri, spor merkezinde
kendilerini yalnýz hissetmeleri sayýlabilir.
Bunlarýn çözümünde antrenörler, halkla
iliþkiler personeline ve yönetime büyük
görevler düþmektedir.

TARTIÞMA ve ÖNERÝ 

Bu bölümde milyonlarca liralýk yatýrým
yapýlan spor merkezine üye olan bireylerin
düzenli spor yapmama nedenlerini ve spor
merkezine iliþkin görüþlerini belirlemek,

bu merkezin üyelerine sunduðu hizmet
kalitesini ölçmek, bu durumu etkileyen
faktörlerin zaman açýsýndan incelenmesi
için hazýrladýðým anket formuna vermiþ
olduklarý cevaplarý görmek hedeflenmiþtir.
Daha öncesinde belirlenen hipotezlerimin
doðrulanan ve yanlýþlananlarýn neler
olduðunu belirlemek amaçlý bir tartýþma
yaratarak sonuç elde etmeye çalýþýlmýþtýr. 

Buna göre;
Spor merkezini kullanan bireylerin spor
merkezine gelme sýklýklarýnda ulaþým
aracýnýn önemi çok büyüktür hipotezimiz
doðrulanmýþtýr. Spor salonuna gelen
üyelerin neredeyse %70'i spor salonuna
kendi araçlarýyla gelmektedirler. Ulaþým
araçlarýnýn olmasý spora gelme sýklýklarýný
etkilemektedir. Daha önce Eroðlu E.
tarafýndan yapýlan araþtýrmada da bireyler
verdikleri cevaplarda ulaþým aracýnýn önem-
ini dile getirmiþlerdir. Bunun sebeplerinden
bir tanesi de kiþilerin spor sonrasý ekstra bir
yorgunluk çekmemek için toplu ulaþým
araçlarýný kullanmak istememeleridir.

Spor merkezini kullanan bireylerin spora
gelme sýklýklarý artýkça egzersize olan
baðlýlýklarý da artmakta ve daha düzenli
spor yapmaktadýrlar hipotezi yaptýðýmýz
anketlerce doðrulanmýþtýr. Ayný zamanda
Yeltepe ve Ýkizler (2007) en az iki yýl spor
yapan ve yine iki yýl spor yapmayan 135
birey arasýnda egzersiz baðýmlýlýðýný test
etmek için bir araþtýrma yapmýþtýr (Yeltepe
& Ýkizler 2005). Güvenilirlik analizi sonu-
cunda ilk test için; örneklem grubunda, 14
kiþinin egzersiz baðýmlýsý olduðu tespit
edilmiþtir. Bu veriler egzersiz baðýmlýlýðý
ile egzersize katýlým yýlý ve haftadaki egz-
ersiz yapma sýklýðý arasýnda pozitif iliþki-
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olduðunu göstermektedir. Yaptýðým çalýþ-
ma sonucunda spora daha sýk gelenlerin
üyeliklerini düzenli olarak yeniledikleri ve
daha aktif egzersiz yaptýklarý görülmüþtür.
Ayný zamanda Bingöl A. (2010) tarafýndan
hazýrlanan "Spor Merkezlerine Devam
Eden Bireylerin Spordan ve Spor
Merkezlerinden Beklentilerinin Karþýlanma
Düzeyi" adý altýndaki yüksek lisans tezinde
bireylerin spor merkezlerine devam ettikleri
ya da spor yaptýklarý süre arttýkça ona para-
lel olarak egzersiz baðýmlýlýklarýnýn da art-
týðý görülmüþtür (Bingöl 2010).

Spor tesisinin temiz olmasý bireylerin ayný
spor merkezine devam etmelerine olumlu
katký saðlamaktadýr hipotezimiz doðrulan-
mýþtýr. Gün içerisin de ortalama 120 kiþinin
ziyaret ettiði spor merkezinde hijyenin önemi
oldukça büyüktür. Üyelerin gerek anket soru-
larýna verdiði cevaplarda gerekse yüz yüze
yapýlan görüþmelerde hijyenin üyelik
yenilemelerini etkileyen çok önemli bir fak-
tör olduðu görülmüþtür. Spor merkezini
hijyenik bulmayanlarýn spora gelme alýþkan-
lýklarý daha düþüktür. Eroðlu E.'nin yapmýþ
olduðu çalýþmada da temizlik ve spor iliþkisi
paralellik göstermiþtir (Eroðlu 2006). Bu
sonuç hipotezimizi doðrulamaktadýr.
Arkadaþlarýyla beraber spor yapan kiþiler
arkadaþý olmayanlara oranla daha sýk spor
yaparlar hipotezimiz yaptýðýmýz çalýþmada
doðrulanmamýþtýr. Yapýlan çalýþma sonrasý
görülen þu ki; insanlar spor merkezine
arkadaþlarýnýn tavsiyeleriyle üye olmuþlardýr,
arkadaþlarýnýn baþlangýç aþamasýn da orda
olmalarý önemlidir fakat benim yaptýðým
çalýþmada spor merkezinde spor yaparken
yanlarýnda arkadaþlarýnýn olmasý önemli
deðildir. Onlarý spor salonuna baðlayan
etmenler eðitmenler ve diðer çalýþan person-

ellerdir. 2010 Yýlýnda Bingöl A.'nýn hazýr-
ladýðý "Spor Merkezlerine Devam Eden
Bireylerin Spordan ve Spor Merkezlerinden
Beklentilerinin Karþýlanma Düzeyi" adý altýn-
daki yüksek lisans tezinde bireylerin
arkadaþlarýyla beraber spor yaptýklarý sonucu
ortaya çýkmýþtýr (Bingöl 2010). Sonuçlar iki
çalýþma ve uygulanan denekler arasýnda fark-
lýlýk göstermektedir.

Eðitmenlerin bilgili olmasý ve üyeyi doðru
yönlendirmesi bireylerin devamlýlýðýný etk-
iler hipotezimiz yapýlan anket sonuçlarý
sonucunda doðrulanmýþtýr. Ankete katýlan
bireylerin %69,4'ü amaçlarýný gerçek-
leþtirebilmelerinin önemli olduðunu,
%85,9'u eðitmenlerinin bilgisine önem
verdiklerini, %80,7'si ise kendilerine ver-
ilen programýn kendilerine uygunlun
olmasýna önem verdikleri sonucu çýkmýþtýr.
Odabaþ ve arkadaþlarýnýn yapmýþ olduklarý
araþtýrmaya göre insanlarýn düzenli olarak
egzersiz yapabilmesi için uzman bir
eðitmene, bir beslenme danýþmanýna ve bu
ihtiyaçlarýný giderebileceði spor merkezler-
ine ihtiyaçlarý vardýr. Eðitmenlerin bilgi
yönünden eksik olmalarý ve bireylere ver-
ilen programlarýn yetersiz olmasý kiþilerin
spor salonuna gelem sýklýklarýyla paralellik
göstermektedir. Çýkan iki sonuçta eðitmen-
lerin önemini vurgulamaktadýr. Spor
merkezini akþam kullanan üyeler gündüz
kullananlara göre hizmet kalitesini daha
düþük almaktadýrlar hipotezi doðrulanmýþtýr.
Spor salonuna akþam gelenlerin gündüz
gelenlere oranla daha çok þikâyette bulun-
duklarý verilen cevaplarda görülmüþtür.
Çýkan sonuçlarda spor salonunu akþam kul-
lanan bireylerin kalabalýktan, temizlikten,
havalandýrmadan daha çok þikâyetçi olduðu
görülmüþtür. Guthold ve diðerleri (2008)
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yýlýnda yaptýklarý çalýþmada spor salonunu
akþam kullanan bireylerin daha çok þikâyette
bulunduklarýný ve kadýnlarýn erkeklere oran-
la daha inaktif olduklarý, erkeklerin kadýnlara
oranla spordan ve spor merkezlerinden bek-
lentilerini karþýlama düzeylerinin daha yük-
sek olduðu ve kadýnlara oranla daha çok
þikâyette bulunduklarý sonucuna varýlmýþtýr
(Gulthold ve ark., 2008).

Eðitim seviyesinin yüksek olmasý kiþilerin
daha düzenli spor yapmalarýna etkendir
hipotezimiz doðrulanmýþtýr. Pehlivan ve
arkadaþlarýnýn yaptýklarý araþtýrmalara göre
Türkiye'de düzenli egzersiz yapma alýþkan-
lýðý çok fazla deðildir. Bunun sebebi de
eðitim seviyesinin düþük olmasýyla baðlan-
týlýdýr. Yaptýðým anket çalýþmalarý sonrasýn-
da spor merkezine devam eden bireylerin
%72,9'u üniversite ve lisans/doktora
mezunudur. Bu sonuç iki çalýþma arasýnda
paralellik göstermektedir. Spor salonuna
devam eden bireylerin eðitim seviyelerinin
yüksek olmasý dikkat çekmiþtir.

Spor merkezlerini bekâr insanlar evli olan-
lara oranla daha çok kullanmaktadýrlar
hipotezimiz kýsmen doðrulanmýþ kýsmen
doðrulanmamýþtýr. Evli olanlarýn sorumlu-
luklarýnýn artmasý spora olan ilgilerini azalt-
maktadýr. Yaptýðým araþtýrma sonucu evli
olanlarýn %2'lik bir farkla spora daha çok
geldikleri görülmektedir. Eroðlu E.'nin yap-
mýþ olduðu çalýþmada evli olan bireylerin;
ailelerine vakit ayýrma ihtiyaçlarý ve evdeki
sorumluluklarýnýn artmasý sebebiyle spor
yapmak için en gerekli olan serbest zaman-
larýnýn bekâr olanlara göre daha azalmasýna
yol açmýþtýr (Eroðlu 2006) . Bu sebepten
aradaki farkýn çok az olmasý sebebiyle
hipotezimiz kýsmen doðru kýsmen yanlýþtýr.

Spora katýlan bireylerin büyük bir çoðun-
luðu zayýflamak için spor yapmaktadýrlar.
Hipotezimiz kýsmen doðru kýsmen yanlýþtýr.
Gerek yazýlý gerek sözlü olarak yapýlan
görüþmelerde yaþ ortalamasý artýkça birey-
lerin sporu daha çok saðlýk için yaptýklarý,
yaþ ortalamasý azaldýkça ise fiziksel
görünümün daha öncelikli olduðu
görülmüþtür. Çýkan sonuçlar birbiriyle den-
gelidir. Amman ise spor yapmak için spor
salonlarýný tercih eden insanlar öncelikle
spor yapmak istedikleri için, sonra zayýfla-
mak, cevre edinmek, bos zamanlarýný deðer-
lendirmek için gittiklerini bildirmiþlerdir.
Yaþ ilerledikçe saðlýk problemleriyle karþý
karþýya kalan insanlar sporu saðlýk için yap-
týklarý görülmüþtür. Eroðlu E.'nin yapmýþ
olduðu çalýþma sonuçlarýnda ise düzenli
olarak spora gelen insanlarýn kiloyu dert
etmedikleri, düzensiz spora gelenlerin ise
kilo vermek ilk hedefleri olduðu sonucu
ortaya çýkmýþtýr (Eroðlu 2006).

Spor merkezlerinin çok kalabalýk olmasý ve
egzersiz aletlerinin az olmasý kiþilerin
memnuniyetini düzenli spor yapmasýný
etkilemektedir hipotezi doðrulanmýþtýr.
Yaptýðým anketler sonrasýnda üyelerin spor
salonuna devam sýklýklarýný, spor salo-
nunun kalabalýk olmasý ve spor aletlerinin
az olmasý durumu etkilemektedir. Ýnsanlar
gün içinde yaþadýklarý stres ve yorgunluðu
spor salonlarýndan atmak istiyorlar fakat
içerisinin çok kalabalýk olmasý ve aletlerin
yetersiz olmasý bu durumu daha da sýkýcý
hale getiriyor ve bireyler vakit kaybý yaþa-
mak ve sýkýlmak istemiyorlar. Üyelik
yenilemelerini arttýrmak için salonu hýnca
hýnç doldurmak yerine, spor salonunun
kapasitesi kadar üye yapýlmasý gerekiyor.
Bu durum üyelik yenilemelerinin neden
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düþük olduðuna dair bize ýþýk tutuyor. Spor
merkezinde ilgi çekici aktivitelerin olmasý
kiþilerin kulübe daha sýk gelmelerini saðlar
hipotezimiz doðrulanmýþtýr. 2010 Yýlýnda
Bingöl A.'nýn hazýrladýðý "Spor
Merkezlerine Devam Eden Bireylerin
Spordan ve Spor Merkezlerinden
Beklentilerinin Karþýlanma Düzeyi" adý
altýndaki yüksek lisans tezinde bulgular
göstermektedir ki, 18 yaþýndan 50 yaþýna
kadar sportif etkinliklere katýlan bireylerin,
spordan ve spor merkezlerinden beklenti-
lerinin karþýlanma düzeyleri arasýnda
anlamlý bir farklýlýk bulunmamaktadýr
(Bingöl 2010). Ancak, 50 yaþýný geçen
bireylerin, spor merkezlerinden beklenti-
lerinin karþýlanma düzeyleri, daha genç
yaþta olanlara nazaran anlamlý bir þekilde
daha düþüktür. Bu durum ileri yaþ diye
nitelendirebileceðimiz 50 yaþ ve üstü
bireylerin sadece saðlýklý kalabilmek ve
yaþam kalitelerini yükseltmek için spor
merkezlerine devam ettikleri, oysaki daha
genç yaþta olan bireylerin saðlýklý kala-
bilmek ve yaþam kalitesini yükseltmenin
de ötesinde çok daha farklý ve kapsamlý
beklentilere sahip olduklarý þeklinde açýk-
lanabilir. Onlar farklý trentlere, ilgi çekici
aktivitelere önem vermektedirler. Bu sonuç
bizim hipotezimizi de desteklemektedir.
Çünkü yapýlan anketler sonucunda
üyelerin büyük bir kýsmý ilgi çekici
aktivitelerin onlar için oldukça önemli
olduðunu belirtmiþtir. Bu sonuç ayný
zamanda yaþ ortalamasýnýn düþük olmasý
sonucuyla paralellik göstermektedir.
Spor merkezini kullanan üyelerin düzenli
olarak spor yapma alýþkanlýklarý yoktur
hipotezimiz kýsmen doðrulanmýþ kýsmen
doðrulanamamýþtýr. Anket sorularýna ver-
ilen cevaplarda spor salonuna gelen birey-
lerin %52,9'unun bir yýldan fazladýr spor

yaptýklarý görülmüþtür. Ve yapýlan ki-kare
analizleri sonucunda da spor merkezine
gelen bireylerin düzenli spor yapma
alýþkanlýklarý iliþkisi ortaya çýkmýþtýr fakat
anket formlarýnýn tesisin aktif üyelerince
daha çok doldurulmasý sebebiyle bu
hipotez kýsmen doðru kýsmen yanlýþtýr.

Spor merkezinde spor yapan bireylerin
çoðunu kadýnlar oluþmaktadýr hipotezimiz
doðrulanmamýþtýr. Yapýlan anket sonuçlarý
%52,9 erkek üstünlüðünü göstermektedir.
Wilmore'a göre ise erkekler kadýnlara oran-
la daha çok spor yapmaktadýr (Wilmore
1997). Bunun nedeni ise fizyolojik olmak-
tan çok, aslýnda kadýnlarýn ergenlikten son-
raki kültürel ve sosyal sýnýrlandýrmalarýna
daha çok baðlý olabilir. Kadýnýn sporun
içinde olmasýnýn sonuçlarý ve sosyolojik
psikolojik durumu hakkýnda bazý genel
kanaatler ve inançlar vardýr. Örneðin bazý
insanlar kadýnýn spor yapmasýnýn onun
diþiliðine bir tehdit olduðuna inanýrlar.
Kadýnýn erkekle birlikte veya ona karþý
spor yapmasý bile erkekliðe tehdittir. Bu
þekilde düþünenler kadýnlarýn normal
geliþme seyrini etkilememek, böylece
kadýnlara uygun spor çeþitlerini tedbir
olarak getirmek gerektiðini savunmak-
tadýrlar. Bazýlarý da kadýnýn spora girmesi
erkekle olan iliþkisini bozacaðýný veya
kadýnýn tabiatýyla bunun baðdaþmaya-
caðýný söylemektedirler. Aile içindeki
roller de kadýnlarýn spora katýlmalarýný
engelleyen bir faktördür. Nitekim aile için-
deki kadýnlar, eþlerinin aksine spora karþý
daha az ilgi duyarlar. Bunda en büyük rolü
aile içindeki görevler ve zaman faktörü
oynar. Örneðin çocuklarla ilgilenmek
erkekten çok kadýnýn görevidir. Evin erkeði
isten geldikten sonra spor yapmaya gide-
bilir ve karýsýnýn yemeði biraz geç vakte
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almasýný isteyebilir; bu durum kadýnlar için
söz konusu olmamaktadýr. Ancak kadýnlar
evdeki görevlerini aksatmayacak þekilde
spor yapabilirler. Duguin'e göre ise sporun
kültürden etkilenmesi bir toplumun
genelinde olduðu gibi, bir toplum
içerisinde cinsiyetler arasýndaki farklýlýk-
tan da etkilenmiþtir (Duguin 1992). Baþka
bir ifade ile spor programlarýna katýlým
kadýn ve erkeklerde farklýlaþmaktadýr.
Nitekim "erkeðin ve kadýnýn tabiatlarýnýn
tarihi bakýmdan farklýlaþmasý, sporun ve
yüksek performans gerektiren beden
faaliyetlerinin erkeðin alaný olarak nite-
lendiren cinsiyet ayýrýmý ile birlikte, bizim
tabii diye kabullendiðimiz gerçekle
sonuçlanmýþtýr." Bazý toplumlarda bu þek-
ildeki kültürel þartlandýrma kadýnlarýn spor
yapma talebini olumsuz yönde etkilemiþtir.

ÖNERÝLER

Satýþ danýþmanlarýnýn üye yaptýktan sonra-
da üyeleri aramalarý; hal hatýr sormalarý
kulüp ve memnuniyetleri hakkýnda fikirler
almalýdýrlar. Üyelerin çoðu üye olunduktan
sonra yaþanan ilgisizlikten þikâyetçidirler.
Akþam saatlerinde yaþanan yoðunluðu
azaltmak için Üyelik seçeneklerinde alter-
natifler sunulmasý önerilir. Standart üyelik-
ler yerine fiyat olarak daha avantajlý olan iþ
öncesi (06:00-09:00) üyelikleri, gündüz
(09:00-17:00) üyelikleri ve iþ sonrasý (20:00-
23:00) üyelikleri gibi alternatifler sunul-
malýdýr. Fiyat avantajý nedeniyle bu üyelikler
müþteriler tarafýndan tercih edilebilir.
Böylelikle 18:00-20:00 saatleri arasýndaki
yoðunluk ve þikayetler azaltýlabilir.
Spor merkezinde çalýþacak eðitmenlerin
kalifiye eleman olmasý, üyelerin ihtiyaçlarý-
na cevap verebilecek ve onlarý motive edici
özelliklere sahip olmasý gerekmektedir.

Bunun için hizmet içi eðitimlerle ve sertifi-
ka programlarýyla, üyelerle iletiþim beceri-
lerini geliþtirici ve bilgilerini arttýrýcý çalýþ-
malar yapýlmasý gerekmektedir. Sadece
konularýna hakim olmalarý yeterli deðildir,
ayný zamanda sosyal paylaþýmlar içinde
olmalarý özellikle gazete ve dergi oku-
malarý, güncel konularý takip etmeleri, sine-
ma ve tiyatrolara giderek kültür seviyeleri-
ni arttýrmalarý gerekmektedir.

Grup derslerine giren kiþi sayýsýný arttýrmak
salonun yoðunluðunu azaltmaktadýr bu
sebepten önce kendilerini sürekli
geliþtirmeleri ve yeni insanlarla tanýþmalarý
için eðitmenlere derse katýlan kiþi sayýsýna
göre ücretlendirme yapýlmalý gerekirse
belirli kotalar koyulmalýdýr. Bu kotalar
günlük tesise giren üye sayýsýna göre þekil-
lendirilmelidir. 

Stüdyo derslerinin doluluk oranlarýný art-
týrýcý ve teþvik edici önerilerim ise;

Dersleri herkesin zorlanmadan yapabilme-
si için zorluk derecesi düþük derslere aðýr-
lýk verilebilir. Eðitmenlerin özellikle derse
yeni katýlan üyelerde yaþanabilecek koor-
dinasyon bozukluðunun önüne geçebilmek
için derslerden önce üyeleri bilgilendirerek
bunun geçici bir durum olduðunu, kýsa
surede geçeceði anlatýlmalý ve basit
hareketlere yer vermelidir. Özellikle derse
yeni katýlan üyelere motive edici ve
cesaretlendirici sözler söylenmelidir. Salon
dersleri konusunda hangi ders ne iþe yarar,
hangi günler hangi saatlerde yapýlýr gibi
konularda üyeler bilgilendirilmelidir. Bu
konuda özellikle fitnes eðitmenleri üyelerin
ilgi, istek ve ihtiyaçlarýný tespit ederek yön-
lendirmeleri gerekmektedir.
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Halkla iliþkiler çalýþmalarýnýn da bil-
gilendirici panolar, afisler, sms, e-mail ve
telefonla kusursuz, hýzlý ve bilgilendirici
olmasý gerekmektedir. Üyelere sürekli bil-
gilendirme mailleri atýlmalý ve kulüp
sürekli hatýrlatýlmalýdýr. Üyelere yönelik
çeþitli aktiviteler yapýlarak onlarýn kaynaþ-
malarý saðlanmalý ve samimi bir ortam
yaratýlmalýdýr: örneðin tavla, basketbol,
tenis turnuvalarý yüzme yarýþlarý gibi.

Kulüplerde otopark sorununun olmamasý
çok önemlidir, üyeler herhangi bir ücret
ödemeden, yer sýkýntýsý çekmeden rahatça
araçlarýný býrakabilmek istemektedirler.
Böyle tesisler kurulurken kulüp kapasite-
sine göre otoparklar düzenlenmelidir.
Resepsiyon çalýþanlarý; dinamik, güler
yüzlü, konulara hakim olabilecek, anýnda
müdahalelerde bulunabilecek vasýflý ele-
manlar olmalýlardýr. Konuþmalarý net ve
anlaþýlýr olmalý, sorulara cevap verebilme-
lidir. Üyelerin ilk "merhaba" dediði kiþiler
olarak iþini seven ve sýcakkanlý insanlar
olmalýlardýr. Temiz ve ayný zamanda spor
merkezi resepsiyonu olmalarý dolayýsýyla
vücut þekillerine dikkat eden spor yapan
kiþiler olmalarý çok önemlidir.

Teknik personel tesisi sürekli kontrol
etmelidir. Yaþanan aksaklýklara anýnda müda-
hale edilmeli özellikle üye bir kez daha
geldiðinde ayný aksaklýkla karþýlaþmamalýdýr.
Üyelerin sözlü ve yazýlý olarak da ifade ettiði
aksaklýklarýn yapýlmamasý onlarýn þikâyet,
görüþ ve önerilerinin dikkate alýnmadýðý
anlamýna gelmektedir. Buda üyeler açýsýndan
can sýkýcý bir durum oluþturmaktadýr.

l Personelin üyeleri dinlemesi, konuþ-
malara kulak kabartmasý ve sürekli yenilik-

lerle üyelerin ilgi ve alakasýný üst düzeyde
tutmasý gerekmektedir. 
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Özet: Günümüz spor ekonomisinde yaþanan geliþmeler; müþteri odaklý pazarlama anlayýþýnýn
doðmasýna ve marka kavramýnýn gün geçtikçe önem kazanmasýna neden olmaktadýr. Spor pazarýn-
da modern pazarlama anlayýþýnýn özünde bulunan müþteri odaklý pazarlama anlayýþý, spor pazarýn-
da yaþanan rekabetin daha da artmasýna neden olmaktadýr. Spora olan ilgi ne kadar artarsa spor
kulüpleri de reklâm ve sponsorluk anlaþmalarýndan o derece büyük pay almaktadýrlar. Þirketler
açýsýndan saðlanan fayda ise; sporun küresel bir oyun olmasý nedeniyle þirketlerin markalarýný
daha çok insana ulaþtýrarak marka bilinirliklerinin artmasýna buna baðlý olarak marka farkýn-
dalýðýnýn ve marka sadakatinin oluþmasýna imkân saðlamaktadýr.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Pazarlamasý, Pazarlama, Sponsorluk, Fifa, Uefa

EMPLOYING OF FAMOUS SPORTSMEN IN SPORTS 
MARKETING  

Abstract: Developments in sport economy cause a new perspective on marketing based on con-
sumers' preferences and a significant importance on marketing. The marketing based on con-
sumers' preferences in the sport markets causes an increase in competition at these markets. This
competition forces companies to make a classification in marketing and to identify brands in
accordance with the target marketing. After this identification, the brand position is started to be
important for companies in that after this positioning and the brand strategy applications, brand
alliances are created at target people. As sports fan behavior changes through time, sports clubs
benefit from constant marketing which in turn generate greater revenues from sponsor payments.
Considering the benefits of sponsor companies, it could be said that the companies' brands can be
known by many people as football is a global game. Being aware of the companies' brands
improve awareness of brands and faith in brands.

Key Words: Sport, Sports Marketing, Marketing, Sponsorship, Fifa, Uefa 
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SPOR PAZARLAMASINDA ÜNLÜ SPORCU KULLANIMI
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Ýstanbul Üniversitesi Beden Eðitimi Ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliði
A.B.D
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GÝRÝÞ 

Pazarlama dünyasýndaki geliþmeler,
teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte sürek-
li hýz kazanmaktadýr. Günümüzde eski
pazarlama teknikleri popülaritesini gitgide
kaybederken þirketler pazarlama açýsýndan
yeni stratejiler geliþtirme çabasý içine gir-
miþ durumdadýrlar. Doðal olarak pazarla-
ma dünyasýnýn önemli bir kolu olan spor
pazarlamasý da bu deðiþim ve geliþim süre-
ci içerisinde kendi bünyesinde yapmasý
gereken deðiþiklikleri yaparak pazarlama
dünyasýnýn yeni pazarlama trendlerini ken-
disine uyarlamaktadýr. 

Bu bakýmdan çalýþma iki konu baþlýðý
altýnda toplanmaya çalýþýlmýþtýr. Birinci
bölümde spor ve spor endüstrisi kavramý
irdelenmeye çalýþýlýrken, ikinci bölümde
ise spor pazarlamasýnda ünlü sporcu kul-
lanýmý stratejisi konu ile ilgili olarak iliþk-
ilendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Spor pazarla-
masý stratejilerinden biri olan ünlü sporcu-
larýn kullanýmý, onlarýn imajlarýnýn ürünle
yada markayla özdeþleþtirilmesinin spor
endüstrisi açýsýndan ne derece önemli
sorusunun ortaya çýkarýlmasýdýr. 

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ

Araþtýrma konusunun güvenirliliðinin
artýrýlmasý ve konu hakkýnda ilgililere daha
kapsamlý bilgi verilebilmesi açýsýndan
araþtýrma yöntemi olarak literatür taramasý
yapýlmýþtýr.

1. Spor Endüstrisi Ve Spor

Günümüzde artan rekabet koþullarýna para-
lel olarak her alanda olduðu gibi spordaki
geliþmeler ve sporun bilimsel bir ortama
taþýnmasý sonucu spor büyük bir endüstri 

haline gelmiþtir. Gerek milli takýmlar
bazýnda uluslar arasý arenalarda, gerekse
ulusal liglerde artan rekabet ve bu rekabe-
tle orantýlý olarak izleyicilerin ya da
taraftarlarýn spor branþlarýna gösterdikleri
ilgi gitgide artmaktadýr. Rekabet etme duy-
gusu ve spora gösterilen ilgi spor pazarla-
masý kavramýný ortaya çýkarmýþtýr.

Sporda önemli baþarýlar elde etmiþ ülkelere
bakýldýðýnda, bu baþarýlarýn sporun doðru
bir biçimde pazarlanmasý sonucu elde
edildiði görülmektedir.  

"NAICS (Kuzey Amerika Endüstriyel
Sýnýflama Sistemi); benzer ürünler üretme
kriterine göre endüstri kavramýný, iyi
tanýmlanmýþ mal ve hizmetlerin ya da ben-
zer biçimde üretilen mal ve hizmet gru-
plarýnýn bir firma grubu tarafýndan
üretilmesi olarak ifade etmektedir." Kuzey
Amerika Endüstriyel Sýnýflama Sistemine
göre üretilen mal ve hizmetler benzerlikler-
ine göre sýnýflandýrýlmaktadýr. Bu sýnýflama
temel sektör ve onun alt sektörleri þeklinde
oluþturulmuþtur. Sistem içerisinde spor tek
baþýna bir endüstriyel sektör ya da endüstri
olarak düþünülmüþ ancak diðer birçok ana
sektör olarak kabul edilen sektörlerle iliþk-
ili olarak deðerlendirilmiþtir. Bu sýnýflama
incelendiðinde spor endüstrisinin spor ile
iliþkili geniþ bir ürün ve tüketici bölümünü
kapsadýðý görülmektedir. (Çaðlarýrmak
Uslu, Uslu A  2007)

Spor Endüstrisi, temelde tüketicilere gerek
performans (her kategoride yarýþma boyu-
tunda), gerek rekreatif (saðlýk ve güzellik
için spor boyutunda), gerekse rehabilitif
(hastalýk ve sakatlýklarýn tedavisi boyutun-
da) ve de preventif (hastalýk ve sakatlýk-
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larýn önlenmesi boyutunda) formuyla spor,
diðer serbest zaman etkinlikleri (traking,
yamaç paraþütü, daðcýlýk v.b) ve bunlarla
ilgili ürün, hizmet, araç ve gereç, sunan
pazarýn ismidir. Böylesine büyük bir pazar
ortamýnda, günümüzde spor pazarý dünya-
da 22. sektör olarak yerini almakta ve spor
gelirleri tüm sektörler içinde genel ciro
olarak otomotivin de önünde birinci sýrada
bulunmaktadýr. Sporcular dýþýnda sadece
ABD'de spor endüstrisinde 5,5 milyon kiþi
istihdam edilmektedir. Dünyada televizy-
onlarda en çok izlenen programlar spor
programlarýdýr. Yakýn geçmiþten örnek ver-
mek gerekirse 2003 yýlýnda 55 milyar
kiþiyle birinci sýraya yerleþen Formula 1
olmuþtur. Ayný yýl en çok izlenme açýsýn-
dan ikinci sýrada ise Dünya Kupasý bulun-
maktadýr. (Sporbilim.Com 2007)

2. Spor Pazarlamasý

Spor Pazarlamasý spor tüketicilerinin
ihtiyaç ve isteklerini karþýlamak amacýyla
mal ve hizmet deðiþimi sürecindeki tüm
faaliyetlerin düzenlenmesini içermektedir. 

Kýsa adý AMA olan Amerikan Pazarlama
Birliðine (American Marketing Association)
göre spor pazarlamasý satýþ, reklam ve
tanýtým, insan iliþkileri, ihtiyaçlarýn karþýlan-
masý, program geliþtirme, fiyatlandýrma,
planlama ve daðýtýmý kapsamaktadýr. (Spor
bilim.Com 2007)

Spor pazarlamasý, çaðdaþ pazarlama
anlayýþýnda olduðu gibi bir deðiþim
sürecine dayanmaktadýr. Deðiþim sürecinin
anlaþýlmasý baþarýlý pazarlama stratejisinin
merkezini oluþturmaktadýr. Deðiþim genel
olarak bir pazarlama iþlemi olarak taným-

lanmakta ve alýcý ile satýcýnýn bu deðiþim
sürecinde birbirlerine bir deðer vermelerini
ifade etmektedir. Deðiþim sürecinin
gerçekleþmesi için çeþitli koþullarýn bulun-
masý gerekmektedir. Bunlar; (Argan,
Katýrcý 2002)

Argan ve Katýrcý'nýn ifade ettiði gibi:

l En az iki taraflý olmalý
l Her iki taraf birbirine bir deðer sunmalý
l Taraflar arasýnda iletiþim olmalý
l Her iki taraf sunulan þeyi kabul ya da
reddetme özgürlüðüne sahip olmalý
l Her iki taraf diðeri ile iliþki kurmayý
kabul etmeli.

Spor pazarlamasý deðiþim sürecinde iki
grup deðiþim oyuncularý olarak isim-
lendirilmektedir. Bu iki grup katýlýmcý,
spor tüketicileri (seyirciler, katýlýmcýlar
veya sponsorlar) ve üretici ya da
aracýlardýr. Spor seyircileri zaman, para ya
da enerjilerini karþýlaþmalarý izleyerek har-
cayan ve bunu yaparken eðlenen kiþilerden
oluþmaktadýr. Spor katýlýmcýlarý, daha
kaliteli ve güzel bir yaþam saðlamak ve
spordan haz almak için zaman, para ve
enerjilerini ortaya koyan kiþileri ifade eder.
Sponsorlukta ise, firmalar bir spor olayýna,
oyuncuya, takýma veya diðer spor oluþum-
larýna katýlarak ürün veya para ile deðiþim
sürecine katýlmaktadýrlar. 

Spor pazarlamasý tek farklý sektörlerle
temas halinde olduðundan her zaman çok
yönlü olma özelliðine de sahiptir. Örneðin,
bugün spor pazarlamasý kavramýný taraftar-
lýk olgusuyla iliþkilendirerek birçok
endüstriyel sektöre katký saðlamak
mümkündür.  Bu sektörleri birkaç kalemle
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örneklemek gerekirse takýmlarýn formalarý,
günlük giyilebilen kazak, eþofman, göm-
lek, kravat gibi hatta taraftarlýkla ilgili slo-
ganlar yazan ve takýmýn renklerini,
amblemini taþýyan bebek zýbýnlarý, ya da
nevresim takýmlarýný üreten tekstil sektörü
örnek olarak verilebilir. Ya da takýmýn
taraftar parfümünü üreterek kozmetik
sanayisine, taraftar saati üreterek elektron-
iðe kadar birçok alanla spor pazarýný bir
araya getirmek mümkündür.

Yaþamýmýzýn hemen her aþamasýna girmiþ
olan pazarlama kavramý, mal ve hizmet-
lerin ötesinde fikirlerin, kiþilerin, kurum-
larýn, olaylarýn ve mekânlarýn pazarlan-
masýna kadar geniþleyen önemli bir kavram
durumundadýr. Bu nedenledir ki spor
pazarlamasý kavramý ilk kez 1978 yýlýnda
Advertising Age Magazin tarafýndan kul-
lanýlmýþtýr. Literatüre genel pazarlama
tanýmlarýndan adapte edilerek giren spor
pazarlamasý kavramý; günümüzde, "spor
tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini karþýla-
mak amacýyla mal ve hizmet deðiþim
sürecindeki tüm faaliyetlerin düzenlen-
mesini içermektedir" þeklinde tanýmlan-
maktadýr. "Spor pazarlamasý, spor tüketici-
lerinin ihtiyaç ve isteklerini karþýlamak
amacýyla mal ve hizmet deðiþimi sürecin-
deki tüm faaliyetlerin düzenlenmesini
içerir"(Emekçi,Daðlý Emekçi 2010)

Pazarlamanýn bir sloganý olan tüketiciye
istediði þeyi ver ifadesi, spor endüstrisi
içerisinde önemli bir yer teþkil etmektedir.
Örneðin, basketbol kurallarý eðlence deðer-
ine göre özelleþmiþtir. Bir Basketbol müs-
abakasýnda smaç hareketinden sonra tele-
vizyon baþýndaki izleyicilere birtakým rek-
lâm mesajlarý ulaþmaktadýr. Bunu nedeni,

basketbol müsabakalarýnda seyircilerin en
çok sevdiði hareketlerin baþýnda smaç
hareketi gelmektedir. Ya da basketbol müs-
abakalarýnda molalar reklâm açýsýndan
önemli bir yer tutmaktadýr. Bunun nedeni
tüketiciye ulaþýlacak en uygun zamanýn
molalar olmasýdýr. Amerika'da futbolun
televizyon yolu ile gösterilmesi birtakým
nizami kurallara baðlanmýþtýr. Bunun
nedeni, ürün reklâmý için basketboldaki
gibi aralarýn olmayýþýdýr. Televizyon
yöneticileri ise, televizyonun daha iþlevsel
olarak kullanýlabilmesi için futbol yönetici-
lerine baskýlar yapmýþlardýr. Baþka bir dey-
iþle spor içerisindeki kurallar sporu daha
satýlabilir yapmak için deðiþtirilmiþtir.
(Argan, Katýrcý 2002)

Spor pazarlamasý kavramsal olarak iki ana
konuyu kapsamaktadýr. Bu konulardan ilki
spor ürünleri ve hizmetlerinin pazarlanarak
tüketicilere doðrudan ulaþmak (Süper Lig,
Türkiye Kupasý, bir maç, bir turnuva, bir
rekreatif etkinlik v.b.), diðeri ise
endüstriyel ürünlerin ve diðer tüketim
ürünlerinin pazarlanmasýnda sporun
tanýtým aracý olarak kullanýlmasýdýr.
Bunlarla birlikte, çeþitli iþ çevrelerinin
spora yatýrým yapmasý ve spor olaylarýný
desteklemesi (sponsorluk) doðrudan
ekonomik çýkar saðlamaktan çok saygýnlýk
ve imaj kazanarak, toplumsal ve kültürel
etkinliklerde söz sahibi olmak amacýyla
yapýlmasý da spor pazarlamasý alaný içinde
yer almaktadýr. Spor pazarlamasýnda ürün-
ler; spor araç-gereçleri, kýyafet ve ayakkabý
benzeri somut ürünler olabildiði gibi,
tüketicilere sunulan zayýflama, kondisyon
ve fitness benzeri çeþitli spor hizmetleri
gibi, soyut ürünler þeklinde de olabilmek-
tedir. Spor endüstrisi sýnýrlarý içinde spor
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pazarlamasýný tanýmlamak ve kullanýmý
hakkýnda bir fikir öne sürmek oldukça kolay-
dýr. Basit olarak tanýmlarda yer aldýðý gibi,
spor mallarýný ve ürünlerini tüketicilere
ulaþtýrmak ya da daha geniþ kapsamlý olarak,
tüketicilerin ilgi ve ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla ürün,  mal ve hizmet saðlamak için
yapýlacak faaliyetler olduðu ifade edilebilir.
(Ekmekçi, Daðlý Ekmekçi 2010)

2.1. Spor Pazarlanmasýnda Ünlü Sporcu
Kullanýmý Stratejisi

20. yüzyýlýn son döneminde büyük bir
geliþme gösteren spor endüstrisi,
günümüzde sürekli yeni yatýrým alanlarý
aramaktadýr. Tüm dünyanýn en sevdiði spor
dallarýndan biri olan futbol, artýk Maradona
gibi çok yetenekli ama sahip olduðu þöhret
karþýsýnda ezilen, özel yaþamýna dikkat
etmeyerek kendisini yok eden yýldýzlara
yatýrým yapmamaktadýr. Bunun baþlýca
nedeni, spor kulüplerinin artýk bir holding
mantýðýyla yönetilmesidir. Spor kulüp-
lerinin bünyesinde bulunan sporcular ise
profesyonelliðin gerektirdiði gibi davran-
madýklarýnda baþarýsýz sayýlmakta ve
kesinlikle spor kulüplerinde görev alama-
maktadýrlar. Geniþ izleyici ve taraftar
kitlelerine sahip basketbol, tenis, golf,
Amerikan futbolu, rugby ve motor sporlarý
dallarýnda yalnýzca en yüksek profesyonel
davranýþlarý gösterebilen, bir makine gibi
çalýþan, düþünen, yaþayan sporcular
baþarýlý olmaktadýrlar. Spor dünyasýnýn
baþlýca kurallarý mükemmellik ve daima
zirvede kalmak için çalýþmaktýr. Sporcular
týpký diðer tüketim malzemeleri gibi belli
bir yaþam eðrisi göstermektedirler. Bazý
sporcular kýsa bir dönem markalaþmakta,

bazý sporcular da uzun yýllar en çok tercih
edilen marka olabilmektedirler. Ýçlerinden
çok azý ise efsaneleþerek isimlerini pek çok
yan ürüne vermekte ve yaþamlarýný birkaç
nesil boyunca sürdürebilmektedirler.
Büyük takýmlar, týpký büyük þirketler gibi
kurumsal tavýrlar göstererek, kalite ve ver-
imliliði artýrmaya, kendilerine duyulan
müthiþ aþký, ilgiyi en yüksek deðerde
pazarlamaktadýrlar. Ünlü sporcular kendi
markalarýný daima özgün kýlabilmek,
dikkat çekmek, fark edilebilmek ve daha
çok hayranlýk kazanabilmek için çeþitli
yöntemler geliþtirmektedirler. Baþarýlý per-
formansýn diðer iþ alanlarýnda olduðu gibi
halkla iliþkiler ve reklam çalýþmalarýyla da
desteklenmesi gerekmektedir. Örneðin;
Dünyanýn en çok kazanan sporcularýndan
biri olan, David Beckham gibi. Bu sporcu-
lar, büyülü bir özel yaþam imajý yaratarak,
kitap yazarak veya sosyal sorumluluk pro-
jelerinde yer alarak týpký ünlü diðer ürünler
gibi kendi markalarýnýn deðerini en yüksek
seviyeye çýkarmaktadýrlar. Olimpiyatlar,
Dünya Kupasý gibi mega organizasyonlarla
dünyanýn her yerinde, binlerce sporcu ve
takým arasýndan öne çýkabilmek üstün
yetenekler gerektirmektedir. Ancak,
zirvede kalmanýn þartý kalite ve verimliliðe
yatýrým yapmak ve baþarýlý bir algý yöneti-
mi uygulamaktýr (Karahasan 2003)

3. Spor Ve Spor Endüstrisi Kavramý

Hýzlý deðiþim günümüz dünyasýnýn en
büyük özelliklerinden biridir. Her gün
karþýlaþýlan yenilikler toplum yapýsýný ve
yaþam koþullarýný da ayný hýzla
deðiþtirmektedir. Genellikle oyun ya da
yarýþmadan duyulan haz, bedensel etkin-
liðin yükseltilmesi ve serbest zamanýn aktif
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olarak geçirilmesine yönelik bedensel etkin-
lik olarak ifade edilen spor kavramý da bu
deðiþimden etkilenmiþ ve spor olgusu
içerisinde yeni alt alanlar oluþturmaya
baþlamýþtýr. Günümüzde tütün ürünleri,
alkollü ürün üreten þirketlerin Formula 1
yarýþlarýnda sponsorluk yapmalarýndan;
Olimpiyat Oyunlarý ya da Dünya Kupasýyla
baðlantýlý olarak turizm etkinliklerinin
pazarlanmasýna kadar birçok alan spor ile
doðrudan iliþki halindedir. (Argan 2004)

Spor endüstrisi, tüketicilere yarýþma boyu-
tunda performans, rekreatif yani diðer bir
þekli ile saðlýk ve güzellik boyutunda,
rehabilitif boyutuyla hastalýk ve sakatlýk-
larýn tedavisi boyutunda ve bunlarýn önce-
den engellenmesi açýsýndan hizmet, araç ve
gereçleri sunan pazarýn ismidir. Buna ek
olarak günümüzde bu endüstri kapsamýna
diðer serbest zaman etkinlikleri (traking,
yamaç paraþütü, daðcýlýk v.b) gibi unsurlarý
da eklemek gerekmektedir. Böylesine
büyük bir pazar ortamýnda, günümüzde
spor pazarý dünyada 22. sektör olarak yeri-
ni almakta ve spor gelirleri tüm sektörler
içinde genel ciro olarak otomotivin de
önünde birinci sýrada bulunmaktadýr
(Sporbilim.Com 2010)

"Araþtýrmalar, spor endüstrisinin spor ile
iliþkili geniþ bir ürün ve tüketici bölümünü
kapsadýðýný göstermektedir. Spor endüstrisi
içerisinde ürün, spor faaliyetleri, rekreasy-
on, fitness veya serbest zaman etkinlikleri
ve bunlar ile ilgili ürün ve hizmetler þek-
linde ifade edilmektedir. Bu araþtýrmalar
içerisinde spor tüketicileri ise; tüm toplum-
da spor ve ürün hizmetlerini tüketen birey
ve iþletmeler olarak belirtilmektedir.
Bunlara ek olarak alýþveriþ merkezleri,

oteller, barlar, restoranlar gibi iþletmelerin
faaliyet alanlarý da spor endüstrisi ile
dolaylý olarak iliþkilidir. Örneðin,
Olimpiyatlara ev sahipliði yapacak ülkeler
belirlenirken bu tur unsurlar da dikkate
alýnmaktadýr.  

Spor endüstrisi en genel anlamý ile þu özel-
likleri içermektedir;

Katýlýmsal bir ürün sunar. Örneðin, Türkiye
Süper Futbol Ligi'nde mücadele etme.

Seyirsel bir ürün sunar. Örneðin, futbol ya
da güreþ müsabakasý izlemek gibi.

Spor ve fitness etkinlikleri için gerekli olan
veya ihtiyaç duyulan araç-gereci sunar.
Örneðin, step tahtalarý, basketbol toplarý
veya bisiklet kasklarý gibi. 

Tutundurmayla ilgili ticari eþyalar sunar.
Örneðin, logolu takým þapkalarý ve tiþört-
leri, fitness kulüp tiþörtleri ve havlularý.

Spor etkinliklerinin yapýlabileceði tesisleri
sunar. Örneðin, yeni squash kortlarý veya
cimnastik sahalarý.

Spor rekreasyonel etkinliliklerinin devamý
için gerekli olan hizmetleri sunar. Örneðin,
tenis raket tamiri, çamaþýr yýkama veya
golf kulübü temizliði. 

Rekreasyonel etkinlikleri sunar. Örneðin,
rafting, atýcýlýk, kampçýlýk, daðcýlýk, veya
yamaç yürüyüþü. Spor organizasyonlarýnýn
yönetimini ve pazarlamasýný içerir. Örneðin,
büyük bir maraton organizasyonunun veya
tenis turnuvasýnýn düzenlenmesi. 
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Basým yayýn þirketlerinin sunduðu özel
sportif dergiler veya diðer etkinliklerin
sunulmasý.

Profesyonel sporcularýn, finansal, hukuki
ve tutundurmaya iliþkin iþlerinin yerine
getirilmesi için olanaklar sunulmasý. 

Böylesi bir yelpaze içerisinde yayýlan spor
endüstrisi zamanla birçok farklý bölümü de
bünyesine katmýþtýr"(Argan 2004)

Çaðlarýrmak Uslu ve Uslu'ya Göre;

"Yukarýda ifade edilen  mal ve hizmetler
deðerlendirildiðinde diðer sektörlerle
oluþan yakýn iliþki de göze çarpmaktadýr.
Spor endüstrisine konu olan mal ve hizmet
sayýsýnýn artmasý ve bu hizmetlerin tüketi-
mi sýrasýnda özellikle seyir ürünlerinin
sunumunda spor, reklâm endüstrisi için de
önemli bir alan haline gelmiþtir. Buna baðlý
olarak spor endüstrisi gerek TV ve gerekse
de radyo ve basýlý yayýn araçlarý için tüketi-
ciye dolaylý olarak ulaþan ve kitlelerin bir
arada bulunduðu bir pazar olarak deðer-
lendirilmeye baþlanmýþtýr. Bu nedenle
günümüzde spor ve sportif faaliyetlerin
yayýn haklarýnýn satýþý özellikle reklâm
piyasasýyla iliþkisi nedeniyle daha da
önemli hale gelmiþtir.

Özellikle spor karþýlaþmalarýnýn pasif
katýlýmcý olarak çok büyük kitleler tarafýn-
dan izlenmesi, spor sektörü dýþýnda baþka
sektörlerde faaliyet gösteren þirketler için
eþsiz fýrsatlar sunmaktadýr. 1994 yýlý Kýþ
Olimpiyatlarýnýn 120 ülkede, 1994 yýlý
Dünya Futbol Þampiyonasýnýn 188 ülkede,
1996 yýlý Yaz Olimpiyat oyunlarýnýn 214
ülkede izlenmesi ve 1998 yýlýnda Fransa da

yapýlan Dünya Futbol Þampiyonasýnýn 3,7
milyar kiþiye ulaþmasý, spor organizasyon-
larýnýn ne kadar büyük kitlelere ulaþtýðýnýn
bir göstergesidir. Böylesi büyük bir
kitlenin spor endüstrisinin boyutlarýný
kendiliðinden geniþleteceði oldukça açýk-
týr. Bu anlamda spor organizasyon ve
karþýlaþmalarýnýn milyarlarca kiþiye ulaþ-
masý, spor endüstrisi içerisine aktarýlan
maddi kaynaklarýn da artmasýna neden
olmaktadýr. Örneðin, 1948 yýlýnda
Uluslararasý Olimpiyat Komitesine oyun-
larýn TV yayýn haklarý için para ödeyen ilk
þirket olan BBC'nin ödediði ücret 30 mily-
on dolar iken bu rakam 1996 yýlýnda 895
milyon dolara 2000 yýlýnda Sydney'de
düzenlenen Olimpiyat Oyunlarýnda ise 1,3
milyar dolara çýkmýþtýr.

2003 yýlýnda Japonya'da bir çalýþma spor
sektörüne aktarýlan girdilerin ne denli
büyük rakamlara ulaþtýðýný göstermesi
açýsýndan ilginçtir (Tablo 6). Ayný çalýþma
sonuçlarýna göre TV yayýnlarý içerisinde
spor programlarýnýn oransal olarak payý
%6, Spor gazetelerinin toplam gazeteler
içindeki oraný %14,2, Spor kitaplarýnýn
toplam kitaplar içindeki oraný %1,6 ve
Video, DVD ve sporu konu alan video
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GELÝR KALEMÝ MÝLYON 
EU

TV 1,454

Gazete 2,373

Spor Dergisi 1,332

Kitaplar 121

Video ve DVD 14

Oyun Yazýlýmlarý 349

TOPLAM 5,643

Tablo 1. Japon Endüstrisinde Spor ve Medyaya Ýliþkin Karþýlaþtýrmalý
Gelir Göstergeleri(Çaðlarýrmak, Ahmet Uslu)
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yazýlýmlarýnýn oraný, %17,1 olarak hesa-
planmýþtýr"(Uslu, Ahmet Uslu 2007)

Spor endüstrinsin ekonomik etkilerini
saðlýklý bir þekilde karþýlaþtýrabilmek ve
doðru analiz yapýlabilmesi için spor
endüstrisi kapsamýnda futbol ve diðer
branþlar hakkýnda rakamsal bilgiler verilm-
eye çalýþýlmýþtýr. Ekonomik etkiler
günümüz verileri ile deðerlendirecek
olunursa 2010 Dünya Kupasýný inceleyerek
spor endüstrisinin önemi ve büyüklüðü
hakkýnda bir sonuca varmak mümkündür.

CNBC-e Business Dergisi'nin yaptýðý
haberde 2010 FIFA Dünya kupasý veri-
lerine göre;

"Buna göre, yarýn Güney Afrika'nýn en
büyük kenti Johannesburg'da ev sahibi
ülkenin takýmýyla Meksika arasýnda
oynanacak maçla baþlayacak olan 2010
Dünya Kupasý, sadece dünya futbolunun
en iyi yýldýzlarýnýn yeþil sahada mücadele
verdiði sportif bir organizasyon deðil, ayný
zamanda spor yatýrýmlarýnýn da zirve yap-
týðý küresel bir etkinlik.

Dünya futbolunu yöneten Uluslararasý
Futbol Federasyonlarý Birliði FIFA'nýn, son
20 yýlda tamamen profesyonel yönetim
modeline geçmesi ve sponsorlarýn ilgisini
keþfetmesiyle birlikte futbola ve dolayýsýy-
la dünyanýn en büyük futbol turnuvasýna
harcanan para da giderek büyüdü. 

Dört yýl önce Almanya'da düzenlenen
Dünya Kupasý finalleri için tüm dünyadaki
yayýn haklarýndan ve sponsorluk anlaþ-
malarýndan 2,7 milyar dolarlýk bir gelir
elde edilirken, 2010 Dünya Kupasýnda 3,3

milyar dolarlýk gelir bekleniyor. 2010
Dünya Kupasý sonrasý FIFA'nýn kasasýna
ise 1 milyar dolar girmesi bekleniyor.

FIFA'nýn son dönemdeki bu gelir artýþýnda
en büyük pay sponsorluklardan ve yayýn
haklarý satýþýndan geliyor. Ýngiltere merke-
zli sponsorluk araþtýrmalarý þirketi
Sportscal'a göre 2007-2010 yýllarýný kap-
sayan dört yýllýk dönemde FIFA'nýn toplam
geliri 3,4 milyar dolara ulaþacak. Bunun
büyük bir bölümü dünya kupasý baðlantýlý
anlaþmalardan saðlanacak. 2003-2006
döneminde ise FIFA'nýn gelirleri 2,3 milyar
dolar düzeyinde bulunuyordu. 

Daha önceki dönemlerle kýyaslanýnca,
gelirlerdeki artýþ daha iyi görülüyor.
FIFA'nýn ilk kez Ýspanya'daki 1982 Dünya
Kupasý için sponsorlarla imzaladýðý anlaþ-
manýn tutarý 23,5 milyon dolardý. Bu rakam
2002'de ise 15 resmi sponsor 40 milyon
dolardan toplamda 562,5 milyon dolar
olmuþtur.

2002'den sonra ise ana sponsorlarla iki
Dünya Kupasý dönemini kapsayacak þekilde
8 yýl için sözleþme imzalandý. FIFA'nýn
halen altý ana sponsoru olan Adidas, Coca
Cola, Emirates, Hyundai-Kia, Sony ve
Visa'nýn her birinin sekiz yýl, yani iki Dünya
Kupasý için yaklaþýk 300'er milyon dolar
ödediði tahmin ediliyor. Yani FIFA'ya ana
sponsorluðun bedeli 28 yýlda 60 katýna çýk-
maktadýr.

Bu arada Dünya Kupasý sponsorluk anlaþ-
masý yapan Budweiser, Castrol, Continental,
McDonalds, Mahindra Satyam, Seara,
Yingli Solar'ýn da FIFA'nýn elde ettiði gelir-
lerin artmasýnda önemli pay sahibi. Bu
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baðlamda sponsorluklara paralel olarak
yayýn gelirlerinin de 30 yýl içerisinde büyük
bir artýþ elde ettiði gözlemlenmektedir.

FIFA 1978'de tüm dünyadaki yayýn haklarý
karþýlýðý sadece 17 milyon dolardý. 2010
yýlýnda ise FIFA, sadece 2010 Dünya
Kupasý yayýn haklarýndan 2 milyar 290
milyon dolar elde etti. Bunun 1 milyar 310
milyon dolarlýk kýsmý ise Avrupa'daki
yayýn haklarýndan elde edilmektedir.

2010 FIFA Dünya Kupasýyla birlikte, FIFA
2014 Dünya Kupasý'nýn bazý bölgeler için
yayýn haklarýný da 2010'la beraber satarak 2
milyar 50 milyon dolarlýk büyük bir gelir
elde etmiþtir. Spor endüstrisinin büyüklüðü
göz önüne alýndýðýnda Brezilya'daki kupa
yaklaþtýkça bu rakamýn daha da büyüye-
ceði þüphe götürmez bir gerçektir.
Rakamlar üzerinde bilgi gitmeye devam
edilecek olunursa, 2010 ve 2014'teki iki
turnuva için en fazla yayýn hakký ödeyen
iki ülke ise Ýtalya ve ABD oldu. Ýtalya 444
milyon dolar, ABD ise 425 milyon dolar
ödemiþtir.

Güney Afrika hükümeti ise, geliþmekte
olan ülkeler sýnýfýnda bulunmasýna ve
nüfusunun yüzde 40'a yakýný yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda olmasýna karþýn 2010
Dünya Kupasý organizasyonu için önemli
bir bütçe ayýrmýþtýr. 

Bu baðlamda ülkeler, Dünya Kupasý'ný
organize etmek için adaylýklarýný koyarken
iþin sadece sportif yönünü deðil, ekonomik
yönünü ve tanýtým yönünü de hesaba katýyor. 

Hükümet, altý yýl önce 2010 Dünya Kupasý
Organizasyon Komitesi'ne tamamen kamu

bütçesinden stadyum inþaatlarý için 1,2
milyar dolar, altyapý yatýrýmlarý için de 962
milyon dolar tahsis etti. Takip eden yýllar-
daki ek bütçelerle Güney Afrika'nýn 2010
Dünya Kupasý için toplam yatýrýmý yak-
laþýk 2,5 milyar dolara kadar yükselmiþtir.

Nüfusun %40'lýk oranýnýn yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda olmasýna karþýn organiza-
syon için bu kadar büyük bütçeler ayrýl-
masý ise tanýtým faaliyetleri dýþýnda elde
edilecek gelirlerinde önemini ayrýca ortaya
koymaktadýr.

Turnuva kapsamýnda FIFA da organizasy-
onun eksiksiz gerçekleþebilmesi için 700
milyon dolarý Güney Afrika'da olmak üzere
toplam 1,2 milyar dolar harcamayý taahhüt
etmiþtir. Rakamsal deðerler açýsýndan deðer-
lendirildiðinde daha önceki yýllarda da
organize edilen Dünya Kupalarýnda da
durum farklý deðildi.

Örneðin, 2002 Dünya Kupasý'ný organize
eden iki ülkeden Japonya yeni stadyum-
larýn inþasý ve altyapý yatýrýmlarý için
toplam 4,6 milyar dolar harcadý. Güney
Kore'nin yatýrýmý ise yaklaþýk 3,1 milyar
dolardý. 

Gelir olarak ise, kupa sonrasý Güney
Kore'ye 140 milyon dolar, Japonya'ya ise
46 milyon dolar kaldý. 

Almanya'daki 2006 Dünya Kupasý'nda ise
stadyum inþaatlarý için 2,2 milyar dolar ve
diðer altyapý çalýþmalarý için 2,3 milyar
dolar harcanmýþtý. Kupanýn ardýndan
vergiler ve FIFA payý çýkarýldýktan sonra
organizasyon komitesine 92,2 milyon dolar
kaldý. Getirinin diðer kýsmý ise ev
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sahipliðine paralel olarak ekonomik can-
lanma, turizm gelirlerinin artýþý gibi dolaylý
kalemlerden saðlanýyor. 

1994'te Dünya Kupasý'na ev sahipliði yapan
ABD'nin 4 milyar dolarlýk ek gelir saðladýðý
öne sürülmüþtü.

Japon Dentsu Enstitüsü, 2002 Dünya Kupasý
sayesinde ülke ekonomisinde 26,5 milyar
dolarlýk bir canlanma olacaðýný öngörmüþtü.
Güney Kore kalkýnma enstitüsü de 2002
Dünya Kupasý'nýn GSYÝH'ye yüzde 2,2
düzeyinde etki edeceðini hesaplamýþtý. 

Alman iktisatçý Bernd Rahmann, Almanya
Futbol Federasyonu'na kupa öncesi hazýr-
ladýðý raporda 2006 Dünya Kupasý'nýn ülke
ekonomisine 2,3 milyar dolarlýk bir katký
saðlayacaðýný öngörüyordu.

FIFA, 2006'da 32 milli takýma toplam 261
milyon dolar öderken bu rakamý 2010 Dünya
Kupasý'nda yüzde 61 oranýnda artýrdý ve 420
milyon dolara yükseltti.

Bu durumda ilerleyen seneler içerisinde
spor endüstrisindeki gelir artýþýna baðlý
olarak endüstrinin de ne denli büyüdüðünü
de ayrýca ortaya koymaktadýr.

Bu baðlamda Dünya Kupasý kapsamýnda,
öncelikle turnuvadaki her milli takým 1
milyon dolarlýk kamp ve konaklama
yardýmýna hak kazanýyor. Sonra grup
maçlarýnda elenenler dâhil her takým
baþarýsýna göre ödüllendirilecek. Þampiyon
milli takýmýn kasasýna 30 milyon dolar
girecek. Ayrýca, futbol kulüpleriyle
2007'de yaptýðý anlaþmaya göre FIFA,
Dünya Kupasý'na gönderilen her oyuncu

için de kadroda yer aldýðý gün baþýna 1600
dolar ödeyecek. Bu tazminatlarýn toplamý
da 40 milyon dolarý bulmaktadýr.

Dünya Kupasý'nda þampiyon takým 30
milyon dolar, finalist 24 milyon dolar, yarý
finalist 20 milyon dolar, çeyrek finalist 18
milyon dolar, ikinci tura çýkan takým 9
milyon dolar, birinci tura çýkan takým da 8
milyon dolar alacak. 

Turnuva bu kadar önemli ve büyük olunca,
turnuva sonunda verilen kupanýn da önemi o
denli büyük olmaktadýr. Dünya Kupasý, 36
yýl önce Ýtalyan heykeltýraþ Silvio Gazzaniga
tarafýndan Milano'da yapýldý. 6 kilo 175 gram
aðýrlýðýnda, 36,8 santimetre boyunda olan
kupa, 18 ayar altýn.  156 bin euro deðerinde-
ki kupanýn altýnda þampiyon takýmlarýn isim-
leri yazmaktadýr. (Ajansspor.com 2010)

4.  SPOR KULÜPLERÝNÝN ÜNLÜ
SPORCU KULLANIMI STRATEJÝLERÝ

Günümüzde spor kulüpleri en üst düzeyde
ve en profesyonel biçimde yönetilmekte-
dirler. Bunun en büyük nedeni ise spor
müsabakalarýný daha fazla izlenir hale
getirmek ve daha çok taraftar toplamaktýr.
Bu baðlamda kulüplerin pazarlama strateji-
lerinden biri olan ünlü sporcu kullanýmý da
daha çok taraftar toplamak, daha izlenir
olmak, daha çok ürün satmak, daha çok
kombine bilet satmak, vb. nedenlerden
dolayý önem taþýmaktadýr.

Sunay ve Balcý'ya göre ise; 

"Spor, kitleleri peþinden koþturan önemli
toplumsal ve evrensel olgulardan biridir.
Spor,  bu özelliði sayesinde gerek spor sek-
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törüyle iç içe olan, gerekse spor sektörüyle
bir ilgisi olmayan þirketlerin ürünlerini
tutundurmada kullandýklarý bir araç haline
gelmiþtir. Sporla birebir iliþki içinde bulu-
nan spor malzemesi üreticileri, özel spor
kulüpleri gibi þirketler halkýn yoðun ilgi
gösterdiði bu olgudan faydalanmak yoluna
gitmektedirler. Gençleri etkilemek için
profesyonel sporcularýn starlaþtýrýlmasý ve
bununla birlikte bu sporcunun kullandýðý
malzemenin baþarýsýna doðrudan etki yap-
týðý imajý verilerek, hazýrlamýþ olduklarý
ürünleri çok daha kolay bir þekilde satmak-
tadýrlar".(Sunay, Balcý  2003)

Özelilikle içerisinde bulunduðumuz
yüzyýlda teknolojinin geliþmesinin de etk-
isiyle spor kulüpleri ünlü sporcu kullanýmý
stratejilerine daha da fazla önem vermeye
baþlamýþlardýr.

Medya kanallarý sayesinde istenile her yere
ulaþabilmek, ürün tanýtýmlarýný yapa-
bilmek, sosyal paylaþým aðlarý sayesinde
taraftarla spor kulüplerini ve sporcularýný
bütünleþtirebilmek adýna ünlü sporcu kul-
lanýmý bu baðlamda ön plana çýkmaktadýr.

Spor kulüplerinin ünlü sporcu kullanýmý
stratejilerindeki amaç sadece daha fazla
taraftar elde etmek ya da daha fazla ürün
satmakla deðil, bilet gelirlerini artýrmak,
kulübün marka deðerini artýrmak, ünlü
sporcularýný sosyal sorumluluk projelerinde
kullanýp kulübe artý bir saygýnlýk kazandýr-
mak, vb. birçok amaçla yapýlmaktadýr. 
Özellikle teknolojik ortamlara baðlý sosyal
medya aðýnýn bir parçasý olan internet ve
buna baðlý olarak paylaþým ve arkadaþlýk
siteleri ünlü sporcu kullanýmý stratejisinde
ön plana çýkmaktadýr. Artýk günümüzde

gazetelerin kendi internet sitelerinden
okunmaya baþlanmasý, televizyon kanal-
larýnýn canlý yayýnlarýný internet ortamýna
taþýmasý gibi durumlarda göz önüne
alýndýðýnda konunun önemi daha fazla
anlam kazanmaktadýr.

Kütükoðlu'na göre;

"Sosyal medya yani Facebook, Myspace,
Twitter ve Friendfeed gibi arkadaþlýk aðlarý
ve mikro blogging siteleri, spor dünyasýný
da etkisi altýna aldý. Sosyal medya
araçlarýnýn en popülerleri Facebook ve
Twitter, sporcular, takýmlar ve taraftarlar
arasýnda yeni ve etkili bir köprü oluþtur-
maya baþlamýþ durumdadýr. Son zamanlar-
da dünyaca ünlü pek çok sporcunun, trans-
fer haberlerini Twitter üzerinden yayýn-
layýp kiþisel fotoðraflarýný Facebook gibi
siteler üzerinden paylaþmasý bu anlamda
ünlü kullanýmýný ön plana çýkarmaktadýr.

Sosyal medya geliþi ile birlikte sporcu ve
taraftar arasýndaki iliþkiyi deðiþtirerek bir
dönüm noktasý oldu. Sporcular bugüne
kadar basýn sözcüleri, menajerleri ve basýn
toplantýlarý aracýlýðýyla taraftarlarýna ulaþa-
biliyordu. Sporcularýn web siteleri ise belli
dönemlerde güncellenen çoðunlukla basýn
iliþikleri departmanlarý tarafýndan yönetilen
ve samimiyetten uzak bir iletiþim biçimiy-
di. Taraftarlar ancak maç çýkýþý veya özel
belirlenen imza günlerinde hayraný olduk-
larý sporcularla etkileþime geçebiliyorlardý.
Ancak sosyal medya kavramýyla birlikte
sporcular ve taraftarlar arasýnda daha inter-
aktif ve daha zengin bir içeriðe sahip bir
iletiþim biçimi ortaya çýkmýþ durumdur.
Artýk sporcular taraftarlarý tarafýndan daha
kolay ulaþýlabilir olurken, kendileri de
taraftarlarýyla aracý kullanmadan iletiþeme
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geçebiliyor. Bu da tabii hem kendi popülar-
itelerine hem de temsil etkileri sponsorlarýn
bilinirliklerine katkýda bulunuyor. Sadece
tekil sporcular deðil spor takýmlarý da
gerçek zamanlý bu iletiþimden oldukça
yararlanýyor. Arkadaþlýk siteleri, sosyal
aðlar ve video paylaþým sitelerinde yapýlan
taraftar paylaþýmlarýyla birlikte etki katla-
narak büyüyebiliyor. Bu tarz platformlar
ayrýca kriz durumlarýnda sporcularýn
oldukça iþine yarayabiliyor. Örneðin,
Michael Phelps'in hayranlarýndan Facebook
üzerinden özür dilemesi ve hayranlarýnýn
onun samimiyeti karþýnda desteklerini arttýr-
malarý, ünlü sporcularýn imajlarýný da kur-
tarýrken, Facebook gibi araçlarýn kriz yöne-
timindeki faydasýný ortaya koymaktadýr.

Dünya çapýndaki pek çok ünlü sporcu
sosyal medya araçlarýný aktif bir þekilde
kullanýyor. Bu sebeple Twitter gibi siteler,
son dönemlerde sporculardan haber almak
için kullanýlan en popüler kaynak oldu.
Bunun en önemli kanýtý ise Shaquille
O'Neil ve Zlatan Ibrahimovic'in transfer
haberlerini Twitter'dan duyurmasý oldu.
Hesaplarýn gerçekliði kesin olarak bilin-
mese de Michael Phelps, Zlatan
Ibrahimovic, Christiano Ronaldo, Serena
Williams, Andy Roddick ve Shaquille
O'Neil, Twitter hesaplarýný þahsen kullanan
sporcular olarak biliniyor. Bu isimlerin
hem hayranlarýyla hem de birbirleriyle
yaptýklarý mesajlaþmalar internet ortamýnda
oldukça ilgi görüyor. Serena Williams ve
Andy Roddick'in Twitter üzerinden yaptýk-
larý sempatik atýþma hayranlarý arasýnda
oldukça ilgi uyandýrmýþtý.

Günümüzün en popüler arkadaþlýk sitesi
Facebook'da ise Michael Phelps, Roger
Federer, Lance Armstrong gibi efsanelerin

hayran sayfalarý var. Bunlarýn içinde Roger
Federer 3 milyona yakýn hayran sayýsýyla
en popüler sporcu olarak göze çarpýyor.
Ayrýca Federer, geçtiðimiz ay doðan ikiz-
lerinin fotoðraflarýný Facebook üzerinden
paylaþarak bir ilke imza attý.

Myspace kullanan sporcular ise otomobil
yarýþçýsý Danice Patrick ve snowboardçu
Shaun White. Bahsi geçen sporcularýn
çoðunun birden fazla siteden profili ayrýca
Twitter ve Facebook sayfalarýnýn yaný sýra
Youtube ve Flickr gibi paylaþým sitelerinde
de profilleri bulunuyor.

Sosyal medyada yer almak sporcular için
doðrudan iletiþim ve kriz yönetimi için çok
faydalý olsa da zararlarý da olabiliyor. Öncel-
likle tüm dünyada bir anda görülebilen bu
mesajlar sporcularýn baþýna dert açabiliyor.
Bu durum kulüpleri de zor duruma sokarken
sporcunun bütün imajýnýn biranda yok
olmasýna da neden olabilme riskini de
beraberinde getirmektedir. Bu durumu bir
örnekle açýklamak gerekirse; Þampiyonlar
Ligi kurasýnda kendilerine rakip olarak
Beþiktaþ'ýn çýktýðýný öðrenen Manchester
United'lý Futbolcu Wayne Rooney'in yazdýðý
Türkiye'yi aþaðýlayýcý Twitter mesajý Türk
taraftarlardan büyük tepki toplamýþtý.
Rooney bu sayede Ýnönü deplasmanýnda
büyük bir protestoyla karþýlaþma riskini de
kendiliðinden ortaya çýkarmýþtý.  Benzer bir
þekilde sporcularýn kendi maçlarýna dair
yapacaklarý her türlü paylaþým suç olarak
kabul edilebiliyor. Bu sebeple sporcularýn bu
platformlardaki mesajlarýna kýsýtlamalarý da
beraberinde getirmiþtir. (Kütükoðlu 2009)
Bu noktada araþtýrma kapsamýnda ünlü
sporcu kullanýmý stratejisini daha birçok
temel baþlýk altýndan toplamak mümkündür. 
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Bunlara örnek vermek gerekirse; spor kulü-
pleri sportif anlamda iþlerine yarayacak,
takýma katkýda bulacak ve sportif baþarý
elde etmelerinde büyük ölçüde pay sahibi
olabilecek sporcularý transfer etme
konusunda hassasiyet göstermektedirler.
Ancak günümüz dünyasý satýþ pazarlama
ekseninde döndüðünden kulüpler seçim
yaparlarken, sporcunun baþarýlý olma nite-
liklerinin yaný sýra basýnda olumlu haber-
lerle yer alan, binlerce hayraný olan, sosyal
sorumluluk projelerine katýlarak imajýný
geliþtiren, gündemde olan sporcularý trans-
fer listesinde ön plana almalarýna neden
olmaktadýr. Bunun temel neden ise, ünlü
sporcu kullanýmý kulübe de birçok açýdan
deðer katmasýdýr. 

Bu durum maddeler halinde sýralanýrsa;
Ünlü sporcu kullanýmý kulüp tanýtýmýna
katkýda bulunmaktadýr.

Ünlü sporcu kulübü kulübün marka
deðerinin artmasýna katkýda bulunur.
Ünlü sporcu kullanýmý sayesinde kulüp
daha sonraki dönemlerde transfer etmek
istediði baþarýlý ve ünlü sporculara daha
kolay ulaþabilme imkâný yakalamaktadýr.
Ünlü sporcu kullanýmý sayesinde kulüp
taraftar ürünlerinden olan baþta forma, eþof-
man ve hediyelik eþya tarzý ürünlerini
taraftarlarýna rahatlýkla pazarlayabilmekte-
dir. Ünlü sporcu kullanýmý stratejisi, þir-
ketleþen kulüplerinin hisse senetlerinin borsa
da deðer kazanmasýna neden olmaktadýr.

Ünlü sporcu kullanýmý stratejisi kombine
bilet satýþlarýný olumlu yönde etkilemektedir.

Ünlü sporcu kullanýmý stratejisi dünya
basýnýnda kulüpten daha fazla söz edilme-

sine neden olurken kulübün bilinilirliliðin
artmasýna da olumlu katkýda bulunmaktadýr.

Ünlü sporcu kullanýmý sadece kulüp açýsýn-
dan deðil ülke tanýtýmý açýsýndan da önem
taþýmaktadýr. Ünlü sporcu kullanýmý strate-
jisi üç büyük kulüp açýsýndan deðer-
lendirilirse; Beþiktaþ 2010-2011 Süper
Toto Süper Ligi için Inter, Milan'dan trans-
fer ettiði Ricardo Quaresma, Real
Madrid'den transfer ettiði Guti, sezon
arasýnda takýma Valencia'dan transfer
edilen  Manuel Fernandes, Werder
Bremen'den Hugo Almeida ve Athletico
Madrid'ten transfer edilen Simão Sabrosa
gibi dünyaca ünlü futbolcularý transfer
ederken, basketbol ligi için de, NBA bas-
ketbol liginden dünyanýn gelmiþ geçmiþ en
iyi oyun kurucularýndan kabul edilen Allen
Iverson'ý transfer ederek ünlü sporcu kul-
lanýmý stratejisi kapsamýnda büyük
yatýrýmlar yapmýþtýr.

Galatasaray ise bu 2010-2011 sezonu için
Fransa'nýn Monaco takýmýndan Juan Pablo
Pino, Liverpool'dan Emiliano Insúa gibi
dünyaca ünlü iki ismi kadrosuna kazandýr-
mayý baþarmýþtýr.

Fenerbahçe Futbol takýmý incelendiðinde ise
Marsilya'dan  Mamadou Niang, Everton'dan
Joseph Yobo ve Chelsea'dan Miroslav Stoch
transferlerini gerçekleþtirerek yatýrýmlarýný
sürdürmüþtür.

Yukarýda isimleri yazan sporcular dünya
sporuna önemli katkýlarda bulunmuþ, bin-
lerce taraftar kitlesine sahip sporculardýr. Bu
tip yabancý sporcularýn transferleri takým-
larýn itibarlarýný yükselteceði gibi marka
deðerlerini de ayný oranda artýracaktýr. 
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Pazarlama iletiþimi stratejisi açýsýndan son
bir deðerlendirme yapýlmaya çalýþýlýrsa,
ünlü sporcularýn transferleri ile sadece
forma satýþlarýndan ya da daha fazla kom-
bine bilet satýþý elde edileceði gibi takým-
larýn borsa da ki deðerleri de ayný oranda
artýþ gösterecektir.

SONUÇ 

Araþtýrma konusu kapsamýnda yapýlan lit-
eratür taramasý göstermektedir ki pazarla-
ma stratejisinin önemli bir kolu olan spor
pazarlamasý uygulamalarýnýn doðru yapýl-
masýnýn spor endüstrisi açýsýnda getirisi
büyüktür. Bunun en büyük nedeni
günümüzde artan rekabet koþullarýna para-
lel olarak doðru orantýda büyüyen spordaki
geliþmeler ve sporun bilimsel ortamlarda
incelenip deðerlendirilmesi spor endüstrisi
kavramýný da günden güne önemli kýlmak-
tadýr. Bununla birlikte spor olgusunun
sadece spor kulüplerine de bir fayda saðla-
makla kalmadýðý da reel bir gerçeklik
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bugün futbol,
basketbol ya da voleybol gibi birçok spor
branþýnýn izleyicilerine sadece izlenme ve
sportif bir müsabaka seyrinden fazlasýný
verdiði görülmektedir. Spordaki olumlu
geliþmeler ve izleyici sayýsýnýn günden
güne artmasý spor endüstrisine de fazlasýyla
yaramaktadýr. Eskiden spor ürünü denil-
ince ilk akla gelen spor ayakkabý, eþofman,
forma, atký, gibi ürünlerdi. Bugün durum
bunun çok daha ötesindedir. Bugün bir
spor maðzasýna gittiðinizde yada bir spor
kulübünü store'una gittiðinizde o kulübe
ait, kulübün logosunu taþýyan saat, havlu,
bornoz, nevresim takýmý, gömlek, t-shirt,
deodorant, parfum, terlik, bebek eþyalarý,
kahve baraklarý, anahtarlýk, kol düðmesi ve

buna benzer onlarca ürünü bulmak
mümkündür. Bu durumda spor sayesinde
oluþan spor sektörünün ne kadar geliþtiðini
ve ilerlediðini göstermektedir. 

Görsel ve yazýlý basýnýn spora olan ilgisinin
sektöre olan katkýsý ise yadsýnmaz bir
gerçeklik olarak yine karþýmýza çýkmak-
tadýr. Naklen yayýnlardan elde edilen kay-
naklar sayesinde spor branþlarý da, ilgili
federasyonlarda geliþirken, reklam gelirleri
ise reklam veren ürünlerin satýþýnýn art-
masýna, ürünlerden gelen reklam paralarý
sayesinde ise yayýncý kuruluþlarýn daha
fazla kazanmalarýna neden olmaktadýr.
Böylece herkes hedeflediði faydayý saðla-
maktadýr.

Günümüz dünya çapýnda dünyasýnda, ülke
tanýtýmý ve büyük spor organizasyonlarý
sayesinde organizasyonu yapan ülkeye
gelen ziyaretçi sayýndaki artýþ ise gerek o
ülkenin tanýtýmýna gerekse ekonomisine
olumlu katkýda bulunmaktadýr. Bunu bir
örnekle açýklamak gerekirse, bir Dünya
kupasý, yada Formula 1yarýþlarýnýn düzen-
lenmesi organize edilmesinin konakla-
madan yiyecek içecek, giyimden eðlence
sektörüne kadar birbirinden farklý birçok
sektöre büyük yararlar saðladýðý gerçeðini
ortaya çýkarmaktadýr.

Araþtýrma konusunun kapsamýna göre ünlü
sporcu stratejilerinin kullanýmý ise konuya
farklý bir bakýþ açýsý kazandýrmaktadýr.
Ýçerisinde bulunduðumuz yüzyýlda
teknolojinin geliþmesinin de etkisiyle spor
kulüpleri ünlü sporcu kullanýmý stratejiler-
ine daha da fazla önem vermeye baþladýk-
larý sonucu yadsýnmaz bir gerçeklik olarak
ortaya çýkmaktadýr.
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Medya kanallarý sayesinde istenilen her
yere ulaþabilmek, ürün tanýtýmlarýný yapa-
bilmek, sosyal paylaþým aðlarý sayesinde
taraftarla spor kulüplerini ve sporcularýný
bütünleþtirebilmek adýna ünlü sporcu kul-
lanýmý bu baðlamda ön plana çýkmaktadýr.
Bu durumda yine gerek spor sektöründeki
yer alan markalara tanýtým ve rakipleriyle
rekabet etme þansý verirken spor kulüpler-
ine de önemli kazançlar elde etme þansýný
ortaya çýkarmaktadýr.

Spor kulüplerinin ünlü sporcu kullanýmý
stratejilerindeki amaç sadece daha fazla
taraftar elde etmek ya da daha fazla ürün
satmakla deðil, bilet gelirlerini artýrmak,
kulübün marka deðerini artýrmak, ünlü
sporcularýný sosyal sorumluluk pro-
jelerinde kullanýp kulübe artý bir saygýnlýk
kazandýrmak, vb. birçok amaçla yapýlmak-
ta olduðu gerçeðini de yine farklý bir açýdan
ortaya koymaktadýr. 
Özellikle teknolojik ortamlara baðlý sosyal
medya aðýnýn bir parçasý olan internet ve
buna baðlý olarak paylaþým ve arkadaþlýk
siteleri ünlü sporcu kullanýmý stratejisinde
ön plana çýkmaktadýr. Artýk günümüzde
gazetelerin kendi internet sitelerinden
okunmaya baþlanmasý, televizyon kanal-
larýnýn canlý yayýnlarýný internet ortamýna
taþýmasý gibi durumlarda göz önüne
alýndýðýnda konunun önemi daha fazla
anlam kazanmaktadýr.
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Özet: Obezite tüm dünyada, özellikle de geliþmiþ ülkelerde epidemik bir sorun olarak kabul
edilmektedir. Okul çaðýnda þiþman olan çocuklarýn %42-63'ünün eriþkinlikte de þiþman olmaya
devam ettikleri ve saðlýk sorunlarý ile karþýlaþma olasýlýklarýnýn yüksek olduðu bildirilmiþtir. Bu
çalýþmanýn amacý ilköðretim çaðý çocuklarýnda obeziteye iliþkin durum tespiti yapmaktýr. Çalýþ-
mada Ýstanbul'daki bir ilköðretim okulunun 6-11 yaþ arasý (8,36 ±1,45) 351 kýz, 355 erkek toplam
706 öðrencisinin Beden Kitle Ýndeksleri (BKÝ) hesaplanarak yaþa uygun persentil eðrilerine göre
yüksek tartýlý ve obez çocuklar tespit edilmiþtir. Normal (N), yüksek tartýlý (YT) ve obez (Ob) olma
durumunun cinsiyete, sýnýfa, yaþa göre sýnanmasý "Ki-kare" testiyle; YT ve Ob bireylerin yaþ, boy,
vücut aðýrlýðý, BKÝ deðerlerinin cinsiyete göre farklýlýk gösterip göstermediðinin sýnanmasý ise "t-
testi" ile yapýlmýþtýr. Çocuklarýn 299 tanesi YT veya Ob olarak tespit edilmiþtir (%21,2, %21,1,
toplam %42,3). Kýzlarda 88 YT (%12,46), 56 Ob (%7,93), erkeklerde 62 YT (%8,78), 93 Ob
(%13,17) tespit edilmiþ, kýzlarda yüksek tartýlýlýðýn erkeklerde ise obezitenin fazla olduðu
görülmüþtür (p<0,001). Yüksek tartýlý ve obez çocuklarýn daðýlýmý sýnýflara ve yaþa göre farklýlýk
gösterdiði, kümelenmenin 3. sýnýfta ve  3. yaþ grubunda olduðu görülmüþtür (p=0,022). Cinsiyete
göre yaþ, boy, kilo ve BKÝ deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý farkýn sadece BKÝ deðerlerinde
olduðu görülmüþtür (p=0,003). Çalýþma ile elde edilen verilerin obeziteyle mücadele çalýþmalarý-
na ve uzun dönemli koruyucu hekimlik uygulamalarýna faydalý olacaðý inancýný taþýmaktayýz.

Anahtar Kelimeler: Ýlköðretim öðrencileri, Obezite, Yüksek tartýlý, Vücut kütle indeksi, Persentil

THE DETERMINING THE OBESITY INCIDENCE IN A
GROUP OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN ISTANBUL

Abstract: Obesity is an epidemic health problem/illness particularly in developed countries.
Recent studies have shown that 42-63% of obese children are also obese in their adulthood.
Childhood obesity leads to various obesity-related health problems at early ages of life. The pur-
pose of this research is to determine the obesity incidence in a group of primary school children
in Istanbul. Within the scope of this research, the weight and height of 6-11 years old (8,36 ± 1,45)
351 girls and 355 boys have been measured, their body mass indexes (BMI) have been calculat-
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ed. BMI and age-related percentile curves have been used to determine the overweight and obese children. Chi-
square and comparison of means (t-test) have been used to analyze the findings. 299 of 706 children have been
determined as overweight/obese (21.2%, 21.1% respectively; total 42.3%). 88 and 56 of the girls were over-
weight/obese (12.46%; 7.93%). 62 and 93 of the boys were overweight/obese (8.78%; 13.17%). Statistically,
overweightedness in girls and obesity in boys were higher in comparison to the other gender (p=0.000). It has
been observed that the overweight and obese children were accumulating in the 3rd class and 3rd age group
(p=0,022). When age, height, weight and BMI values were compared according to gender, the only significant
difference was seen in BMI (p=0,003). We believe that, the data acquired in this study will be useful for research
studies on the subject and in fighting obesity, in long-term preventive medicine applications and for healthy
growth and development of children. 

Key Words: Primary school students, Obesity, Overweight, Body mass index, Percentile.
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GÝRÝÞ 

Obezite (þiþmanlýk) sebep olduðu hastalýk-
lar ve yaygýnlýðý sebebiyle tüm dünyada,
özellikle de geliþmiþ ülkelerde epidemik
bir saðlýk sorunu, hastalýk olarak deðer-
lendirilmektedir. Sorun, bireysel yaþam
kalitesi ve saðlýklýlýk halinin ötesinde yük-
sek tedavi maliyetleri nedeniyle de önemli
bir boyut kazanmýþtýr. 2008 yýlý itibarý ile
Avrupa'da prevalansýn son 20 yýlda üç katý-
na çýktýðý saptanmýþtýr (Baysal ve Baþ
2008). Eðer önlem alýnmazsa önümüzdeki
yýllarda Avrupa'da yetiþkinlerin %20'sinin,
çocuk ve adolesanlarýn %10'unun þiþman
olacaðý düþünülmektedir. Okul çaðýnda þiþ-
man olan çocuklarýn %42-63'ünün eriþkin-
likte de þiþman olmaya devam ettikleri
bildirilmiþtir (WHO, 2004).

Ülkemizde çocuk ve adolesanlarda obezite
sýklýðýný araþtýran lokal ve bölgesel düzeyde
yapýlan çalýþmalar (Türkiye Obezite ile
Mücadele ve Kontrol Programý, 2010)
denek sayýsýnýn küçüklüðü, duruma etki
eden faktörlerin az ya da yetersiz sorgulan-
masý nedeniyle kimi zaman gerekli yetkin-
liðe ulaþamamýþtýr. 1992 yýlýnda yapýlmýþ

bir çalýþmada, Ýstanbul'da 6-10 yaþ arasý kýz
çocuklarýnýn %15,2'sinin ve erkek çocuk-
larýn %13,2'sinin fazla aðýrlýklý olduðu sap-
tanmýþtýr (Günöz ve ark., 2002). Ýstanbul'da
bu yaþ grubundaki çocuklarda obezite sýk-
lýðýna iliþkin güncel verilere ihtiyaç duyul-
maktadýr. Tüm ülkeden göç almasý ve koz-
mopolit nüfus özellikleri nedeniyle Ýstanbul
ülke geneli için de veri deðeri taþýmaktadýr. 

ARAÞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Bu çalýþmanýn amacý ilköðretim çaðý
çocuklarýndan alýnan bir kesit ile obeziteye
iliþkin durum tespiti yapmaktýr.

Patolojik bir kaynaða dayanmayan ekzojen
obezitenin temel iki nedeni düþük fiziksel
aktivite ve yüksek enerji alýmýdýr. Bu faktör-
lerden biri, bazý durumlarda ise her iki fak-
tör bir arada obeziteye yol açabilir. Büyük
kentlerin özellikle kent merkezlerinde daha
yüksek gelir seviyesine sahip ailelerin
yaþadýðý, kent merkezlerindeki þehir
yaþamýnýn fiziksel aktivite imkanýný azaltan
veya gereksiz kýlan bir düzene sahip olduðu
genel kabul gören bir gerçektir. Yine þehir
merkezlerinde eðitim düzeyi daha yüksek
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kiþilerin yaþadýðý ve annelerin eðitim düzeyi
yükseldikçe çocuklarýn enerji alýmýnýn art-
týðýný bildiren araþtýrmalar mevcuttur. Bu
çerçeveden bakýldýðýnda araþtýrmanýn
yürütüldüðü Ýlköðretim Okulu'nun bulun-
duðu semt itibariyle orta-üst gelir düzeyine
sahip ailelerin çocuklarýnýn öðrenim
gördüðü bir okul olmasý önem taþýmaktadýr.
Çalýþmanýn kapsamýnda sözkonusu bu
Okul'da eðitim gören birinci kademe (1-5.
Sýnýf) öðrencilerinin boy ve vücut aðýrlýklarý
ölçülerek Beden Kitle Ýndeksleri tespit
edilmiþ, edilen sonuçlar yaþa uygun persen-
til eðrilerine göre deðerlendirilerek yüksek
tartýlý ve obez çocuklar belirlenmiþtir.

ARAÞTIRMANIN ANA PROBLEMÝ 

g Geliþmiþ ülkelerde düþük sosyo-
ekonomik durum bir risk olarak bildirilirken,
geliþmekte olan ülkelerde yüksek sosyo-
ekonomik düzey ile obezite arasýnda iliþki
kurulmaktadýr. Kurulan bu iliþki, yüksek
sosyo-ekonomik sýnýfa dahil ailelerin çocuk-
larýnýn öðrenim gördüðü bir okulda karþýmýza
çýkabilir mi? 

ARAÞTIRMANIN ALT PROBLEMLERÝ 

g Yüksek tartýlýlýk ve obezitenin yaygýnlýðý
cinsiyete göre farklýlýk göstermekte midir?

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 

Çalýþma gerekli izinler alýnarak Kadýköy
Ýlçesi'ndeki bir ilköðretim okulunda
yapýlmýþtýr. Birinci kademeye (1-5. Sýnýf)
devam eden ve çalýþmaya velilerinin onayý
ile katýlan 6-11 yaþ arasý (8,36 ±1,45) 351
kýz, 355 erkek toplam 706 öðrencinin boy-
larý ve vücut aðýrlýklarý ölçülmüþtür. 

Boy uzunluðunun ölçülmesi: Çocuklarýn

boy ölçümleri topuklarý, kalçalarý ve baþý
duvara yaslanmýþ olarak 1 mm. aralýklý
esnek metal mezur ile yapýlmýþtýr. Ölçüm-
lerde çocuklarýn hafif giysili, ayakkabýsýz
ve çorapsýz olmasýna dikkat edilmiþtir.
Bütün ölçümler ayný kiþi tarafýndan ayný
mezur kullanýlarak yapýlmýþtýr.

Vücut aðýrlýðýnýn ölçülmesi: Çocuklarýn
vücut aðýrlýðý ölçümleri Beden Kitle Ýndeksi
(BKÝ) deðerlerini de rapor etme özelliðine
sahip bir tartý cihazý ile ayný ekip tarafýndan
ayný cihaz kullanýlarak yapýlmýþtýr. Ölçüm-
lerde çocuklarýn hafif giysili, ayakkabýsýz ve
çorapsýz olmasýna dikkat edilmiþtir. 

Beden Kitle Ýndeksi'nin hesaplanmasý:
Beden Kitle Ýndeksi vücut aðýrlýðýnýn (kg)
boy uzunluðunun karesine (m2) bölünmesi
ile hesaplanýr. Farklý yaþ gruplarýndan on
çocuðun boy ve aðýrlýk ölçüm sonuçlarý ile
araþtýrmacý tarafýndan BKÝ hesaplanmýþ,
elde edilen deðerler kullanýlan tartý
cihazýnýn raporladýðý BKÝ deðerleri ile
karþýlaþtýrýlmýþtýr. Sýnanan tüm deðerlerin
ayný olmasý sebebiyle çalýþmanýn tümünde
tartý cihazýnýn BKÝ raporu kullanýlmýþ ve
kayýt altýna alýnmýþtýr. 

Persentil deðerinin/eðrisinin kullanýmý:
"Persentil" deðeri bebekli çaðýndan ergen-
liðin sonuna kadar tüm çocuklarýn izlenmesi
için kullanýlan bir yöntemdir. Çalýþma kap-
samýnda Olcay Neyzi ve arkadaþlarýnýn
2006 yýlýnda gerçekleþtirdikleri çalýþma
sonucunda elde ettikleri "Türk çocuklarý
için güncel büyüme referans deðerleri" kul-
lanýlmýþtýr (Neyzi ve ark., 2008). Yüksek
tartýlý ve obez bireylerin tespiti: Dünya
Saðlýk Örgütü, alanda çalýþan diðer uluslar
arasý kuruluþlar ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý
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çocuklarda yüksek tartýlýlýk ve obezitenin
saptanmasý için BKÝ deðerlerini ve yaþa
uygun persentil deðerlerini/eðrilerini kullan-
maktadýrlar. Bu kuruluþlarýn tümü % 85-95
persentil aralýðýný "yüksek tartýlýlýk", BKÝ >
% 95 durumunu "obezite" olarak tanýmla-
maktadýrlar. Çalýþma kapsamýnda "yüksek
tartýlý" ve "obez" bireyler BKÝ deðerlerinin
"Türk çocuklarý için güncel büyüme refer-
ans deðerleri" tablosundaki yerine ve oriji-
nal yayýndaki persentil eðrilerine göre tespit
edilmiþtir (Neyzi ve ark., 2008). Çalýþmaya
katýlan tüm bireylerin ölçümleri tamamlanýp
durumlarý tespit edildikten sonra aileler ve
okul yönetiminin katýlýmý ile bir genel deðer-
lendirme ve bilgilendirme toplantýsý
yapýlmýþtýr. 

Ýstatistiki analiz: Verilerin kayýt ve istatisti-
ki iþlemleri bilgisayar ortamýnda "Microsoft
Office Excel 2007" ve "SPSS for Windows
13.0" yazýlýmlarý kullanýlarak yapýlmýþtýr.
Ölçüme katýlan çocuklarýn yaþ tespiti için
ölçüm günü ve tam doðum tarihleri
"Microsoft Office Excel 2007" programýna
girilmiþ ve yazýlýmýn hesap formüllerinden
"yýloran" iþlevi kullanýlarak yaþlar ondalýk
sisteme çevrilmiþtir. Ýstatistiksel yöntem
olarak öðrenciler yaþa, devam ettikleri
ilköðretim sýnýfýna, normal, yüksek tartýlý
veya obez olma durumlarýna göre grup-
landýrýldýktan sonra tanýmlayýcý tekniklerden
sýklýk, oran, ortalama, minimum, medyan,
maksimum ve standart sapma ölçütleri tespit
edilmiþtir. Normal, yüksek tartýlý ve obez
olma durumunun cinsiyete, sýnýfa, yaþa göre
sýnanmasý "Ki-kare" testi ile; yüksek tartýlý
ve obez bireylerin yaþ, boy, vücut aðýrlýðý,
BKÝ deðerlerinin cinsiyete göre farklýlýk gös-
terip göstermediðinin sýnanmasý ise "t-testi"
ile yapýlmýþtýr.

Sýnýf gruplamasý: Çocuklar bazý istatistikî
analizlerde devam ettikleri ilköðretim sýnýf
seviyesine göre gruplandýrýlmýþlardýr.

Yaþ gruplamasý: Çocuklar bazý istatistiki
analizlerde yaþlarýna göre gruplandýrýl-
mýþlardýr. Yaþ gruplarý belirlenirken Grup
"1" Yaþ < 7,0; Grup "2" Yaþ = 7,01-8,00;
Grup "3" Yaþ = 8,01-9,00; Grup "4" Yaþ =
9,01-10,00; Grup "5" Yaþ > 10,0 olarak
tanýmlanmýþ, öðrencilerin devam ettikleri
ilköðretim sýnýf seviyesi dikkate alýn-
mamýþtýr.

3. BULGULAR 

Araþtýrma 355 kýz (%50,3), 351 erkek
(%49,7) toplam 706 çocuk üzerinde
yürütülmüþtür. Çalýþmaya katýlan kýz çocuk-
larýn yaþ ortalamalarý 8,29 ± 1,45, erkek
çocuklarýn yaþ ortalamalarý 8,44 ± 1,44, tüm
grubun yaþ ortalamasý ise 8,36 ± 1,45'dir.

Beden Kitle Ýndeksi (BKÝ) hesaplanan
çalýþma grubunun yaþa göre birey sayýlarý,
BKÝ ve yaþ ortalamalarý, standart sap-
malarý, medyan, minimum ve maksimum
deðerleri Tablo 3-2'de gösterilmiþtir. 

184

Tablo 3-1: Çalýþmaya katýlan tüm çocuklarýn cinsiyetlerine göre birey
sayýsý ile yaþ verilerinin ortalama, standart sapma, medyan, minimum,
maksimum deðerleri.
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Öðrencilerin %57,6'sý yüksek tartýlý olma
sýnýrýnýn altýnda (< %85 persentil) yer
almaktadýr. Bu grup içinde BKÝ'si normal
sýnýrlar içinde yer alan bireylerin yanýsýra,
normal kabul edilen sýnýrýn altýnda olup
aþýrý zayýf olarak nitelendirilen çocuklar da
bulunmaktadýr. Bu durum çalýþma kap-
samýnda irdelenmemiþtir.

Ölçümü yapýlan tüm çocuklarýn cinsiyet-
lerine göre normal, yüksek tartýlý ve obez
olma durumlarýnýn daðýlýmlarý Tablo 3-3'de
gösterilmiþtir. Daðýlým istatistiki olarak
deðerlendirildiðinde "Normal", "Yüksek
Tartýlý" ve "Obez" olma durumlarýnýn ben-
zer olmadýðý görülmüþtür (bkz. Tablo 3-4). 

"Normal", "Yüksek Tartýlý" ve "Obez"
çocuklarýn yaþa göre daðýlýmlarý Tablo 3-
5'de gösterilmiþtir. Daðýlým istatistikî
olarak deðerlendirildiðinde yüksek tartýlý
ve obez olma durumunun 3. yaþ aralýðýnda
artýþ gösterdiði görülmüþtür.

Tablo 3-6'da görülen istatistikî deðer-
lendirme gruplarýn benzer olmadýklarýný
(anlamlý düzeyde farklý olduklarýný) göster-
mektedir.
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Tablo 3-2: Tüm çocuklarýn yaþ gruplarýna göre birey sayýsý ile yaþ ve
BKÝ verilerinin ortalama, standart sapma, medyan, minimum, mak-
simum deðerleri

Tablo 3-3: “Normal”, “Yüksek Tartýlý” ve “Obez” olma durumlarýnýn
cinsiyete göre daðýlýmý (Çapraz Tablo).

Tablo 3-4: Çalýþmaya katýlan tüm çocuklarýn normal,  yüksek tartýlý
ve obez olma durumlarýnýn cinsiyetlerine göre istatistiki deðer-
lendirilmesi (Çapraz Tablo).

Tablo 3-5: “Normal”, “Yüksek Tartýlý” ve “Obez” çocuklarýn yaþa
göre daðýlýmý  (Çapraz Tablo).

Tablo 3-6: “Normal”, “Yüksek Tartýlý” ve “Obez” çocuklarýn yaþa
göre daðýlýmlarýný istatistiki deðerlendirmesi  (Çapraz Tablo).
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"Yüksek Tartýlý" ve "Obez" çocuklarýn cin-
siyetlerine göre daðýlýmlarý aþaðýda Çapraz
Tablo (Tablo 3-7) olarak gösterilmiþtir.
Daðýlým istatistiki olarak deðer-
lendirildiðinde yüksek tartýlý grupta kýz
çocuklarýn obez grupta ise erkek çocuk-
larýn daha fazla olduklarý görülmüþtür.
Yüksek tartýlý veya obez olma durumu cin-
siyete göre çok ileri düzeyde anlamlý fark
göstermektedir (bkz. Tablo 3-8).  

SONUÇ

Araþtýrma sonucunda elde edilen sonuçlar;

ü Çalýþma kapsamýnda ölçümü yapýlan
706 çocuktan 299 tanesi yüksek tartýlý veya
obez olarak teþhis edilmiþtir (sýrasýyla
%21,2, %21,1, toplam %42,3).

ü Çalýþmaya katýlan kýz ve erkek öðrenci-
lerin sayýsý dengeli daðýlým göstermektedir.
Kýzlarda yüksek tartýlý bireyler 88 kiþi
(%12,46), obez bireyler 56 kiþi (%7,93),
erkeklerde yüksek tartýlý bireyler 62 kiþi

(%8,78), obez bireyler 93 kiþi (%13,17)
olarak tespit edilmiþ ve bu durum istatistikî
olarak deðerlendirildiðinde kýzlarda yük-
sek tartýlýlýðýn erkeklerde ise obezitenin
fazla olduðu tespit edilmiþtir (p=0,000).

ü Yüksek tartýlý ve obez çocuklarýn
daðýlýmý sýnýflara göre farklýlýk gösterirken
kümelenmenin 3. sýnýfta olduðu, yaþ gru-
plarýna göre daðýlým incelendiðinde ise 3.
yaþ grubunda yüksek tartýlýlýk ve
obezitenin diðer gruplardan fazla olduðu
görülmektedir (p =0,022).

ü Cinsiyete göre yaþ, boy, kilo ve BKÝ
deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý farkýn
sadece BKÝ deðerlerinde olduðu
görülmüþtür (p=0,003).

TARTIÞMA ve ÖNERÝ 

Araþtýrma Ýstanbul'un sosyo-ekonomik
olarak orta üzeri-yüksek gelir düzeyine
sahip bir bölgesinin bir okulunda
yürütülmüþtür. Bu yönüyle Ýstanbul ili için
genel bir deðerlendirme imkâný tanýma-
makta ancak ileride tartýþýlacak bulgularýn
orijinalliði nedeniyle tarafýmýzdan deðerli
ve dikkat çekici bulunmaktadýr. 

Obezite ve özellikle çocukluk çaðý obezite-
si tüm dünyada artan bir saðlýk sorunu
olarak dikkat çekmektedir. Son otuz yýlýn
kýsa bir deðerlendirmesini yaptýðýmýzda
sorunun dünyanýn besin kaynaklarýna ulaþ-
ma sýkýntýsý yaþanmayan tüm bölgelerinde
görüldüðü anlaþýlmaktadýr. Ýngiltere'de
1984 yýlýnda 4-11 yaþ kýzlarda obezite
prevalansý %1,3, erkeklerde %0,6 iken,
1994 yýlýnda kýzlarda 2 kat artýþ göstererek
%2,6'ya, erkeklerde 2,8 kat artýþ göstererek
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Tablo 3-7: “Yüksek Tartýlý” ve “Obez” çocuklarýn cinsiyetlerine göre
daðýlýmý  (Çapraz Tablo).

Tablo 3-8: “Yüksek Tartýlý” ve “Obez” çocuklarýn cinsiyetlerine göre
daðýlýmlarýný istatistiki deðerlendirmesi  (Çapraz Tablo).
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%1,7'ye çýkmýþtýr. Brezilya'da 1991 yýlýnda
6-9 yaþ grubu çocuklarda obezite prevalan-
sý %4,9, 10-18 yaþ grubu çocuklarda %3,7
iken, 1997 yýlýnda bu oranlar 6-9 yaþ grubu
için %17,4, 10-18 yaþ grubu için %12,6
olmuþtur. Japonya'da 10 yaþ kýz çocuk-
larýnda obezite prevalansý 1970'de %4,0'ýn
altýndayken 1996 yýlýnda 2,5 katlýk artýþ
göstererek %10'a yükselmiþ, ayný yaþtaki
erkeklerde bu oran %4'den %9'a çýkarak
2,3 katlýk artýþ göstermiþtir (Ebbeling ve
ark., 2002).

Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan
Asya, Afrika ve Avrupa'nýn 6 ayrý böl-
gesinde yapýlan ve 12 yýl süren MONICA
çalýþmasýnda obezite prevalansýnda 10
yýlda %10-30 arasýnda bir artýþ saptandýðý
bildirilmiþtir (Baðrýaçýk ve ark., 2003).
Yine DSÖ'nün Avrupa Bölgesi için yayýn-
ladýðý bir raporda çocukluk çaðý obezitesin-
deki yýllýk artýþýn giderek büyüdüðü
bildirilmektedir. 2007 yýlýnda gelinen nok-
tada çocukluk çaðý obezitesi prevalansýnýn
1970'lerdeki deðerlerden 10 kat fazla
olduðu bildirilmektedir (WHO, 2007).
Çocukluk çaðýnda yüksek tartýlýlýk ve
obezitenin önemli bir sorun olduðunu
bildiren diðer dýþ kaynaklar incelendiðinde
sorunun ülkeden ülkeye farklý boyutta
olduðu tespit edilmiþtir. Bu çalýþmalardan
önemli bir çoðunluðunda elde edilen
sonuçlar bizim çalýþmamýzdan daha düþük
oranlara iþaret etmektedir. Çalýþmamýz bir
okulla sýnýrlý olduðu için ihtiyatlý yaklaþ-
makla birlikte bu tespitin ülkemizde en
azýnda çalýþmanýn yürütüldüðü örneklem
için sorunun ciddiyetine dikkat çeker nite-
likte olduðunu düþünmekteyiz. Literatür
taramasýnda yalnýzca Kanada'da yapýlan
bir çalýþmada bizim çalýþmamýzdan yüksek

oranlara rastlanmýþtýr. Kanada'da 9-12 yaþ
grubu 2108 çocukta yapýlan, BKÝ'lerinin
National Health and Nutrition Examination
II'ye (NHANES II) göre deðerlendirildiði
çalýþmada erkeklerin % 35,2'sinde kilo
fazlalýðý, %15,1'inde obezite saptanmýþ
olup; bu oranlar kýzlar için sýrasýyla % 33,0
ve %13,3 olarak bulunmuþtur (O'Loughlin
ve ark., 1998). Araþtýrmanýn yürütüldüðü
yaþ grubunun bizim çalýþmamýzdan farklý
olmasý ve özellikle puberte dönemini kap-
samasý tarafýmýzdan bu durumun neden-
lerinden biri olabilecek nitelikte deðer-
lendirilmektedir. Bu çalýþmada ve taranan
hiçbir yayýnda yüksek tartýlýlýk ve obezite
durumlarýnda kýz ve erkek çocuklar arasýn-
da istatistiki olarak anlamlý fark
bildirilmemiþtir. Bu bilgiler ýþýðýnda çalýþ-
mamýzda kýzlar ve erkekler arasýnda tespit
edilen yüksek tartýlýlýk ve obezite durum-
larý arasýndaki cinsiyete baðlý fark
tarafýmýzdan "dikkat çekici" olarak deðer-
lendirilmektedir.

Ýtalya'da ilkokul çocuklarýnda yapýlan ve
BKÝ'lerinin National Health and Nutrition
Examination I'e (NHANES I) göre deðer-
lendirildiði çalýþmada erkeklerin
%10,0'unda, kýzlarýn %9,3'ünde kilo
fazlalýðý saptanmýþtýr (Giampietro ve ark.,
2002). Avrupa'da 2003 yýlýnda 9 ülkede
yürütülen ve 11 yaþýndaki çocuklarý kap-
sayan "The Pro Children" araþtýrmasýnýn
sonuçlarýna göre, fazla kiloluluk prevalan-
sý, erkeklerde (%17) kýzlardan (%14) daha
fazladýr. 2001-2002 yýllarýnda 41 ülkede
11, 13 ve 15 yaþ grubunda yürütülen
"Health Behaviour in School-Aged
Children Survey (HBSC)" çalýþmasýnda 13
yaþ grubunda kýzlarýn %24, erkeklerin
%34'ünün fazla kilolu; 15 yaþ grubunda ise
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kýzlarýn %31, erkeklerin %28'inin fazla
kilolu olduðu görülmüþtür. Obezite oraný
ise 13 ve 15 yaþ kýzlarda %5, erkeklerde
%9 olarak saptanmýþtýr (WHO 2008).

Avrupa geneline dair eldeki en güncel kay-
naða göre Avrupa'da okul çaðý çocuklarýn-
da fazla kilolu olma prevalansý en yüksek
olan ülkeler Ýspanya (6-9 yaþta %35) ve
Portekiz (7-9 yaþta %32), en düþük olan
ülkeler ise Slovakya (7-9 yaþta %15),
Fransa (7-9 yaþta %18), Ýsviçre (6-9 yaþ
%18) ve Ýzlanda (9 yaþta %18) olarak
bulunmuþtur (WHO, 2007). Amerika
Birleþik Devletleri'nde 2002 yýlýnda 6-11
yaþ kýzlarda yüksek tartýlýlýk oranýnýn
%15,2 obezite oranýnýn ise %14,7 olduðu
tespit edilmiþtir. Ayný çalýþmada erkek
çocuklarýn %15,6'sýnýn yüksek tartýlý
%16,9'unun obez olduklarý ve bu yaþ
grubunda tüm çocuklarýn %15,4'ünün yük-
sek tartýlý %15,8'inin ise obez olduðu
bildirilmiþtir. Çalýþma kapsamýnda incele-
nen yýllar içinde obezite sorununun
büyüdüðüne dikkat çekilmektedir (Allison
ve ark., 2004). ABD'de NHANES çalýþ-
masýna göre 2007-2008 yýllarýnda 6-11 yaþ
grubunda tüm çocuklarýn %15,9'unun yük-
sek tartýlý, %19,6'sýnýn obez olduðu
bildirilmiþtir. Bu çalýþmada kýzlarda yük-
sek tartýlýlýk oranýnýn %17,2 obezite
oranýnýn %18, erkeklerde ise çocuklarýn
%14,7'sinin yüksek tartýlý %21,2'sinin obez
olduklarý tespit edilmiþtir (Cynthia ve ark.,
2010). ABD'de yapýlan bu çalýþmalarda
etnisiteye göre farklar tespit edilmiþ ve en
düþük oranlar beyazlarda bulunmuþtur.

Ülkemizde yapýlan çalýþmalar ince-
lendiðinde bölgelere göre önemli farklar
dikkati çekmektedir. Çalýþmamýzýn

sonuçlarý geçmiþ yýllarda Türkiye'de benz-
er yaþ gruplarýnda gerçekleþtirilmiþ olan
çalýþmalar ile karþýlaþtýrýldýðýnda da farklý
oranlar gözlenmiþtir. Sonuçlarýn istatistiki
karþýlaþtýrmasý araþtýrmalarýn örneklem
sayýlarýnýn yüksek deðiþkenliði nedeniyle
yapýlmamýþtýr. Bizim çalýþmamýzda elde
ettiðimiz sonuçlar incelenen tüm diðer
araþtýrmalardan yüksek bulunmuþtur.
Persentil eðrilerinin kullanýlmasý çocukluk
çaðý araþtýrmalarý için yönteme dair tüm
dünyada kabul gören en temel zorunluluk-
lardan biridir. Literatür taramasýnda bulu-
nan ülkemize ait çalýþmalarýn tümünde
ABD kaynaklarýndan alýnan persentil
deðerleri referans alýnmýþtýr. Bu durumun
bir sebebi bazý çalýþmalarýn yapýldýklarý
yýllarda ülkemize ait güncel BKÝ persentil-
lerinin yayýnlanmamýþ olmasýdýr. Biz çalýþ-
mamýzda Neyzi ve arkadaþlarýnýn 2006
yýlýnda yayýnladýklarý persentil deðerlerini
referans aldýk (Neyzi ve ark., 2008). Bu
yayýnda yüksek tartýlýlýk ve obeziteye dair
referans kabul edilen %85-95 aralýðý ve >
%95 deðerleri DSÖ tarafýndan bildirilen
deðerlerden yüksektir. Ayný çalýþmalarýnda
Neyzi ve ark. Özellikle vücut aðýrlýðýnýn
bizim toplumumuzda ABD referanslarýna
göre yüksek bulunduðunu bildirmekte-
dirler. Yukarýda belirtilen hususlar birlikte
deðerlendirildiðinde çalýþmamýzda tespit
ettiðimiz diðer çalýþmalara göre yüksek
oranlarýn daha da anlamlý olduðu ve
ülkemizdeki araþtýrma sonuçlarý arasýndaki
uyumsuzluðu pekiþtirdiði kanaatini taþý-
maktayýz. Çalýþmamýzýn dikkat çeken diðer
bulgularý olan cinsiyete göre yüksek
tartýlýlýk ve obezite durumlarýnýn farklý
olmasý yabancý kaynaklardakilere benzer
þekilde ülkemizde yapýlan diðer çalýþ-
malarda da gözlenmemiþtir. Yine çalýþ-
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mamýzda tespit ettiðimiz 3. sýnýf öðrenci-
leri ve uyumlu yaþ grubu olan 8,01-9,0 yaþ
aralýðýndaki yýðýlma yabancý araþtýrmalarla
olduðu gibi ülkemizdeki çalýþmalardan da
farklý olan bir diðer bulgumuzdur. Aþaðýda
ülkemizde yapýlan diðer çalýþmalardan
seçilmiþ örnekler mevcuttur.

2000-2002 tarihleri arasýnda Bursa Ýli'ndeki
6 ilköðretim okulunda gerçekleþtirilen bir
çalýþmada 6-14 yaþ arasýndaki 5795 çocuk
deðerlendirilmiþ, kýzlarýn %9,1'inin erkek-
lerin ise %8,4'ünün yüksek tartýlý olduðu
saptanmýþtýr (Akýþ ve ark., 2003). Ayný
çalýþmada obezite prevalansýnýn kýzlarda
%1,5, erkeklerde ise %1,8 olduðu tespit
edilmiþtir. Cinsiyet ile obezite ve kilo
fazlalýðýnýn arasýnda anlamlý bir fark bulu-
namamýþtýr. Elde edilen prevalans deðerleri
çalýþmamýz ile karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça
düþüktür. Çalýþmanýn 6 ilköðretim okulunu
kapsamasý ve denek sayýsýnýn büyüklüðü
göz önüne alýndýðýnda, Ýstanbul ilinde farklý
sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeye
sahip daha büyük sayýdaki denek grubu ile
yapýlacak kapsamlý bir çalýþmanýn bize fark-
lý yüzdeler verebileceði ihtimalini ortaya
koymaktadýr. 2004 yýlýnda Diyarbakýr ve
çevresindeki 23 okulda 9-17 yaþ arasý 3040
çocukta yapýlan çalýþmada çocuklarýn
64'ünün yüksek tartýlý (%2,1) 30'unun obez
(% 0,9) olduðu tespit edilerek bu sonucun
geliþmiþ ülkeler ve ülkemizin batý böl-
geleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda çok düþük bir
oran olduðu vurgulanmýþtýr (Ece ve ark.,
2004). Ayný çalýþmada obezite sýklýðý erkek
ve kýz öðrencilerde eþit bulunmuþtur. Bu
araþtýrmayý bizim çalýþmamýzdan ayýran en
önemli özellik araþtýrmanýn yürütüldüðü yaþ
aralýðýnýn belirgin farklýlýðýdýr. Ancak, yük-
sek tartýlý ve obez olma oranlarýnýn düþük-

lüðünün yaþtan baðýmsýz,  sosyo-ekonomik
ya da genel yaþam tarzýna dair derin bir
deðiþikliðe de iþaret ettiði kanaatini taþý-
maktayýz. 2005 yýlýnda Aydýn ili ilköðretim
çaðý çocuklarýnda yapýlan bir çalýþmada
yaþlarý 6-11 arasýnda deðiþen 826 çocuktan
%15,9'unun yüksek tartýlý veya obez olduðu
saptanmýþ, Beden Kitle Ýndeksi persentil
sýnýflamasý ve cinsiyet arasýnda anlamlý bir
iliþki bulunamamýþtýr (Diþcigil ve ark.,
2008). Isparta'da 2007 yýlýnda hipertansiyon
prevalansýnýn saptanmasý amacýyla yapýlan
bir çalýþmada 7-17 yaþ arasý 702 çocuk
taranmýþ ve obezite sýklýðýnýn kýrsal alanda
kentsel alandan daha düþük olduðu (%5,7;
%10,8) saptanmýþtýr (Sarýkan 2007). Bu
durum, kentsel ve kýrsal yaþam alýþkanlýk-
larýnýn farký ile açýklanabilir olmakla birlik-
te çalýþmada beslenme ve aktivite alýþkan-
lýklarýnýn incelenmemiþ olmasý kesin bir
yoruma imkan vermemektedir. 2007 yýlýnda
Ýstanbul'un Þiþli ilçesinde orta sosy-
oekonomik düzeyden 7-13 yaþ arasý 1411
çocukta yapýlan bir çalýþmada yüksek tartýlý
çocuk oraný ise %16,94, obez çocuk oraný
%10,8 olarak bulunmuþ ve toplamda çocuk-
larýn %27,7'sinin çeþitli derecelerde þiþman
olduðu saptanmýþtýr (Yüce, 2007).

Çalýþmanýn yürütüldüðü Erenköy Ýlköðre-
tim Okulu Kadýköy ilçesinin bir semti olan
Erenköy'de bulunmaktadýr. Kadýköy ilçesi
Ýstanbul'un sosyoekonomik ve -kültürel
düzeyi yüksek ilçelerinden olup Erenköy
semti ilçenin bu açýlardan en geliþmiþ böl-
gelerindendir. Çocuk ve adolesan dönemi
obesite prevalansýnýn endüstrileþmiþ ülkel-
erde geçtiðimiz yüzyýlýn son 20 yýlýnda
giderek arttýðý bildirilmiþtir. Ancak, sosyo-
ekonomik durum ile ilgili geliþmiþ ve
geliþmekte olan ülkelerden farklý sonuçlar
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bildirilmektedir. Geliþmiþ ülkelerde düþük
sosyo-ekonomik durum bir risk olarak
bildirilirken, geliþmekte olan ülkelerde yük-
sek sosyo-ekonomik düzey ile obezite
arasýnda iliþki kurulmaktadýr (Costa ve ark.,
2006; Deckelbaum & Williams, 2001).
Ülkemizde yürütülen bir çalýþmada sosyo-
ekonomik durum ile hipertansiyon arasýnda
bir iliþki saptanmamýþ, ancak sosyo-kültürel
seviye ile bir iliþki bulunmuþtur. Bu çalýþ-
mada yüksek eðitim düzeyine sahip anne
çocuklarýnda hipertansiyon ve hipertansiy-
onun iliþkilendirildiði obezite daha yüksek
oranda bulunmuþtur (Diþcigil ve ark., 2008).
Çin'de ise yapýlan bir araþtýrmada üst
ekonomik sýnýflarýn çocuklarýnda obezite
oranlarýnýn 15 yýlda düzenli bir artýþ trendi
gösterdiði halde, köy ve kýrsal kesimde
artýþýn çok az hatta görece sabit bir oranda
kaldýðý bulunmuþtur (Ji CY ve ark., 2004). 

Ülkemizdeki diðer çalýþmalara göre çalýþ-
mamýzda yüksek tartýlýlýk ve obezlik
oranýnýn daha yüksek tespit edilmiþtir.
Karþýlaþtýrma yapýlan diðer çalýþmalarýn
yapýldýðý yöreler bizim çalýþmamýzdan
farklý sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel
yapýlara sahiptir. 2007 yýlýnda Dr. Ýclal
Yüce tarafýndan  okul çocuklarýnda yapýlan
obezite ve hipertansiyon tarama çalýþmasý
Ýstanbul'da yapýlmasý sebebiyle bu görüþü
desteklemez gibi gözükmekle birlikte çalýþ-
manýn bir devlet hastanesi polikliniðine
baþvuran çocuklar üzerinde yürütülmüþ
olmasý ve araþtýrmacýlarýn grubu orta gelir
düzeyinde tanýmlamýþ olmalarý denek
evrenini bizim çalýþmamýzdan farklý kýl-
maktadýr (Yüce 2007). Çalýþmamýzda yük-
sek tartý ve obezite oranlarýnýn önceki yýl-
larda yapýlan çeþitli araþtýrmalara nazaran
daha yüksek saptanmasý, sorunun yýllar

içinde büyüdüðünü ve önümüzdeki
dönemde daha ciddi bir hal alabileceðini de
düþündürmektedir. Ancak çalýþmamýzýn
referans alýnan diðer çalýþmalarla gösterdiði
farkýn lokasyon ve sosyo-ekonomik faktör-
ler açýsýndan daha deðerli olduðunu, yýllar
içindeki deðiþimin daha geri planda
kaldýðýný düþünmekteyiz. Nitekim yukarýda
atýfta bulunulan ve bizim çalýþmamýzdan
yalnýzca 2 yýl önce yine Ýstanbul'da gerçek-
leþtirilmiþ olan çalýþma ile sonuçlarýmýzýn
farký da (sýrasýyla % 27,7; % 42,3) bu
görüþümüzü destekler niteliktedir. 

Geliþmiþ ülkelerde düþük sosyo-ekonomik
durum bir risk olarak bildirilirken, geliþmek-
te olan ülkelerde yüksek sosyo-ekonomik
düzey ile obezite arasýnda iliþki kurulmak-
tadýr (Costa ve ark., 2006; Deckelbaum &
Williams, 2001). Kurulan bu iliþki, yüksek
sosyo-ekonomik sýnýfa dahil ailelerin çocuk-
larýnýn öðrenim gördüðü bir okulda gerçek-
leþtirilmesi sebebiyle çalýþmamýz ile paralel-
lik göstermektedir.

Sonuç olarak yaptýðýmýz çalýþmada erkek
öðrenciler arasýnda obezitenin, kýz öðren-
ciler arasýnda yüksek tartýlýlýðýn daha
yaygýn olduðu tespit edilmiþtir. Çalýþma
sýrasýnda taranan yerli ve yabancý hiçbir
kaynakta bu bulguya rastlanmamýþ olmasý
bu bulguyu açýklamayý zorlaþtýrmaktadýr.
Özellikle genel olarak erkek çocuklarýn kýz
çocuklara göre daha aktif olmalarý bu zor-
luðu büyütmektedir. Bu husus, diðer bulgu-
larla birlikte ilerleyen gün ve yýllarda
ülkemizde ve Ýstanbul'da obeziteye ve
özellikle de nedenine yönelik daha kapsam-
lý çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðinin bir
kanýtý olarak deðerlendirilmiþtir.
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Abstract: This study consists of a compilation in which ideas and norms that constitute the basis
of ethical values of the science of sports gaining ground day by day and generally accepted by the
majority of the society or community are discussed with the interaction of the intellectual analy-
sis effort which the sports scientists introduce in their studies so as to achieve the final purpose. It
is intended to lay a discussion ground for the young academicians and researchers in terms of the
presence of a relationship between the adaptation of scientific methods in the sports field, scien-
tific ethics and sports sciences by a literature research on which this compilation is based. This
compilation starts with the presentation of introductory information on scientific methods and
ethics in sports. This chapter reveals the different points of views within the literature on the
reflections of ethical values on scientific activities in the sports field. The following chapter con-
veys the importance of an understanding, away from the effects of philosophical views and emo-
tions, through the determination of limits by introducing the problems that are factually observ-
able, the development of hypotheses on the solutions of the determined problems and the explica-
tion of the verification stages to the accuracy of the hypotheses that introduced for the young aca-
demicians and researchers who make studies on this field. Emphasizing the importance of the
process in which the transformation of all the data that verified into general principles and achiev-
ing the general laws by the guidance  of the principles that sports scientists introduce in similar
guides the young scientists of sports in transforming their conventional attitudes to more organ-
ized attitudes in the integration of the scientific methods into sports.

Key Words: Science, Sport, Research, Scientific Method, Ethic

SPORDA BÝLÝMSEL YÖNTEM VE ETÝK: 
ÖÐRENCÝ PERSPEKTÝFÝ ÝÇÝN

Özet: Bu çalýþma, son yýllarda giderek artan önemiyle spor biliminin etik deðerlerini temel-
lendiren ve toplum ya da topluluðun büyük bir kýsmý tarafýndan genel kabul gören yargýlar ve
normlarýn, spor bilimcilerinin çalýþmalarýnda nihai amacý gerçekleþtirmek için ortaya koyduklarý
düþünsel çözümleyicilik gücüyle etkileþiminin tartýþýldýðý bir derlemeden oluþmaktadýr.
Derlemenin temellendirildiði literatür taramasýyla, spor alanýna bilimsel yöntemin oryantasyonu,
bilim etiði ve spor bilimleri arasýndaki iliþkinin varlýðý konusunda genç akademisyen ve araþtýr-
macýlar için bir tartýþma zemini hazýrlamak amaçlanmaktadýr. Derleme, sporda bilimsel yöntem ve
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etik hakkýnda giriþ niteliðinde bilgilerin sunulmasý ve bu alanda yapýlan araþtýrmalarýn gözden geçirilmesiyle
baþlamaktadýr. Bu bölüm, etik deðerlerin spor alanýndaki bilimsel etkinliklere yansýmalarý ile ilgili literatürdeki
farklý bakýþ açýlarýný ortaya koymaktadýr. Ýzleyen bölümde, sporda olgusal olarak gözlenebilen problemleri
ortaya koyarak sýnýrlarýný belirleme, saptanmýþ bu problemlerin çözümüne iliþkin hipotezler oluþturma ve ortaya
konulan hipotezlerin doðruluklarýný sýnama aþamalarý irdelenerek, bu alanda çalýþmalar üreten genç akademisyen
ve araþtýrmacýlara, kiþisel inanç, felsefi görüþ ve duygularýn etkisinden uzak bir anlayýþýn önemi aktarýlmaktadýr.
Doðruluklarý sýnanan verilerin birleþtirilerek genel ilkelere dönüþtürülmesi ve spor bilimcilerinin ortaya koyduðu
benzer ilkelerin yol göstericiliðiyle genel geçerliliði olan yasalara ulaþýlmasý sürecinin öneminin vurgulanmasýy-
la, genç spor bilimcilerinin, bilimsel yöntemin spor alanýna entegre edilmesinde alýþageldikleri tarzdaki yak-
laþýmlarýný daha organize yaklaþýmlara dönüþtürebilmeleri için yol gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Spor, Araþtýrma, Bilimsel Yöntem, Etik
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INTRODUCTION 

Science of sport as a multidiscipline area
has the potential to contribute all fields of
sport.  Together with sport has become
desirable for both enjoyment and a way to
earn money; only the science of sport
among the branches of sciences has
equipped in a way to describe and explain
the effects of sport in society and individ-
ual as a reason to participate sport. Even
though the studies in this field seem high
priced at first sight; it will not be as expen-
sive as the problems of sport which is con-
sidered as an indispensable part of the soci-
ety, will cause by the lack of knowledge
(Ministry of National Education Training
and Dicipline Office 2000).

While reading and learning for making sci-
entific research, young academicians and
students are expected to comprehend how
the scientific knowledge forms. Research
is "asking questions and searching for the
answers".  It is necessary to participate
actively, as an independent learner talented
in researching the answers of the questions

resulted from curiosity (Domjan, 2003).
Questioning gives rise to a more brand new
and original knowledge. Desire to know,
curiosity, detecting the realities; perception
capability and creativity are the skills that a
scientist usually have.  Keeping up the
skepticism in science, enables both to
access new information; and also finding
out the mistakes, negligence's, non-ethic
attitudes or prevents repeating this false.

Ethic of the science, in one side, scientific
research and development, that is to say, it
is one of the founder elements that limit
what does scientific production meaning
and its methods. On the other side, it also
contains ethics of profession of scientists,
in other words, the rules that they obey
while carrying on their professions or per-
forming different tasks. Ethic and science
ethic is a constantly developing branch of
philosophy and action as a result of the
diversity of social activities, new informa-
tion in circulation and critical evaluation of
the social practices. Giving young acade-
micians and students scientific research
education and discipline in the first grades
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of academic life, teaching the ethics of sci-
entific research; when the emotions that
played determinant role in the develop-
ments of the humanity such as promotion
and recognition among their equals,  reach
"over-ambition" extent will reduce the pos-
sibility of transgress of the scientific ethic.

PURPOSE AND SCOPE OF THE STUDY

This study, in one respect, consist of  an
explication of interaction between ethics of
science and intellectual analytical arduous
that stated in their research of sport scien-
tists in order to realize their ultimate aim; in
another respect, a compilation of debates on
importance of  internalizing the method of
scientific thinking of the young academi-
cians and students studying in sport sciences 

MAIN PROBLEM OF THE STUDY

g Is it necessary that individuals should
be able to think scientifically and able to
generate new ideas, as well as obtain the
information they need and using the tech-
nological devices in daily life?

SUB-PROBLEMS OF THE STUDY 

g What is the correct approach to read-
ing and learning for making scientific
research?

METHODS OF THE STUDY

With the literature scanning based on com-
pilation, it is aimed to apply scientific
method to researches; creating awareness
for the existence of the relation between sci-
ence and sciences of sports sciences, mak-
ing up a ground to discuss its link between
the quality of  the process of education. 

At the present day, Physical Education and
training of Sport Educators accomplish
after passing through different stages in
Universities' Physical Education and Sport
Academy or in the four year Departments
(Tamer 1991).  The courses such as
"Scientific Research Methods" and "Ethic
in Sport" …etc. in the schedules; even
though they manage their research inde-
pendently, targeted the individuals, who
will deal out in sport sciences, examine the
reflection of the break out knowledge to
the society and environment and earning
them the responsibility to advising proper-
ly for the results. Theoretical bases of the
scientific method are taught in the scope of
these courses. However it takes up time the
application of these methods to the studies
of the young academicians and students
naturally in the sport sciences area. The
scientific method is an actionable process
in one side and a mental process in the
other side, description is the first stage and
its purpose is to fix, classify, and save the
facts as the subject of the research and the
relations between those facts. 

Observation, experiment and measurement
are used by the science as a description tool.
Explanation purposes to clarify the facts
described in the first stage and empirical
generalizations reflects the relations of this
facts by calling upon to some theoretical
concepts and generalizations. Especially, to
know what is the fact even how it becomes
in the improved science codes who works
with theoretical concepts in many instance
are found not necessary; it is need to under-
stand the reason and fix in which ways it
attached to the pre-conditions. This proce-
dure so-called explanation is dependent on
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the existence of one or more hypothesis'
factual and of theoretical character. While
qualifying the scientific method, what
should be considered as second difference
is between empirical generalizations and
theoretical generalizations (hypothesizes).
Starting from the observation of the facts
one by one, reaching out set of generaliza-
tions enclosing the group of facts and put-
ting forth theoretical concept or generaliza-
tions in explaining these generalizations are
completely different things.

The first generalizations called factual are
direct subject matter of observation
although derived inductively.  The issue of
second type of generalizations hypothetical
(theoretical) are not directly subject matter
of observation, event which ways of think-
ing they obtained is unknown. What is
important for science is whether it is sup-
ported by the factual data or not rather than
in which ways a theory or a hypothesis put
forth.  This takes us to the third difference
called invention and confirmation context
difference. Fixing the facts and the rela-
tions between the facts, finding out the
proper theoretical concept and hypothe-
sizes or putting forth of the fixed facts and
factual relations, invention context ; taking
out results that can be tested from the dis-
covered hypothesis or theories and com-
pare these results with the data's of new
observation and experiments are the issues
of confirmation context. Aforesaid differ-
ences are depicted in the image-1st. It is
certain that the primary resource for the
scientist in overcoming those responsibili-
ties is science ethic enclosing the charac-
teristics of accuracy, virtue (Yýldýrým
2007).

In this respect, the stages of determining the
limits by displaying the problems observed
factually, developing hypothesizes for the
solution of the fixed problems, examining
the accuracy of the hypothesizes put forth,
certainly, should become true through the
understanding of far from the personal
belief, philosophical thinking and emotions
of  students and young academicians who
generates studies in this field. 

It is important to emphasize the importance
of the transformation of examined data into
general principles and with the orientation
of the similar principles put forth by the
sport scientists in the process of reaching,
the young sport scientists should be con-
ducted to transform their accustomed
approaches into organized approaches in
the integration of scientific method into
sport. Since the research which is the base
of this integration is a problem solving
process as well learning. Learning process
refers to gathering set of data, evaluation
and turn into a behavior through individu-
als discomfort with the lack of something
as well as gathering, evaluation of the data
and transfer to a report or practical applica-
tion in the research. In this respect, learning
is a "search", "re-search", or shortly, a
"research". When the identicalness between
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scientific method and learning processes is
accepted, individuals would need to be edu-
cated with this process. Otherwise, the
efforts, most probably, result in "burden of
knowledge" so called memorization rather
than learning. Thus, individuals should be
provided the way of "learn through
research" and primarily taught "the research
methods" (Karasar 2002). 

SYMPTOMS 

In the compilation, there are samples from
some institutions designed with an infra-
structure in aiming to make basic and prac-
tical research in the fields of sport, develop-
ing new ways of research, orient the young
academicians and students who want to
support to the projects of the institutions to
the research, giving them education of the
methods and provide the opportunities. 

According to a research with 270 male and
female prospective students applied to
Physical Education and Sport Academy of
three Universities in Ankara, only 44 of the
students considered the aims of Physical
Education and Sport Academies vision
"the institutions research and provide solu-
tions for the problems of Turkish sport" as
primary in the ranking (Gündüz & Sunay
2001). The student lack of efficient convic-
tion in the issue of susceptibility of the
institution they want to be educated to the
research, will not need making research
relating the problems she/ he faced with in
the process of their education or after. 
Another study titled "The Characteristics of
Sport Managers and Their Education" man-
aged by Hakan Sunay emphasized under
the characteristics of sport managers that

every prospective manager educated the
knowledge of sport area are expected to
show attitudes of "Following the researches
and examinations related the sport and
make evaluations" (Sunay 1998). In this
respect, reaching the proficiency level in
research and survey in the field of sport, the
sport managers educated through the pro-
grams opened by the universities, depends
on the schedules conducted by those institu-
tions support students reaching that level. 

Another interesting work is, Ibrahim Yavuz
Dal's "The Views of the Students of
Physical Education and Sport Academy in
the Anatolian University on Using Facilities
of the Informatics' Technologies in the
Scientific Researches" on 533 students in
2004. The symptoms indicate that the 94%
of the students thinks that the efficient inter-
net use is an urgent need (Dal 2004).

The Internet as the most powerful commu-
nication and information sources provides
the millions of people access to actual and
archival information. Internet is very help-
ful in the whole-of-life studies (Ulus 1995).
The universities as missioner as supportive
to the young researchers and academicians
for the scientific research, are expected to
develop their schedules for IT courses in
the extent of "efficient internet using". It
would be helpful for students and academi-
cians studies afterwards their education. 

DISCUSSION

Recently, the importance on education of
sport in our country has become clear,
however the developments on Physical
Education and sport sciences have been
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continuing swiftly. The universities that
mission to support researchers who want to
improve their knowledge on academics in
the field of Physical Education and sport,
are expected to organize courses, seminars,
national and international congress, confer-
ences in order to contribute the develop-
ment of the researchers in all levels. 

The study of "The qualification in the inter-
national publications: The qualification of
some researches to some sport magazines
that has been sent from Turkey" aimed to
the examine the qualifications of the publi-
cations that has been sent from sport scien-
tists in Turkey to the international scientif-
ic magazines through the magazine editors
point of view and determine the lack points
in publications, indicate that inefficiency of
language and non-actual researches. In
addition to the lack of speaking a foreign
language, it is also a big deficiency not able
to use the foreign language in the scientific
genre and not able to comprehend the sci-
entific methods. When the aim of the
researches are not clear and unable to find
the proper methods have negative effects
on the qualifications of the studies (Tuncel
2008). The universities which making sci-
entific researches, and share the results of
the researches in the national and interna-
tional platforms as a main purpose for tak-
ing the proper measures in order to reach
out the research and development of the
studies to contemporary level and become
widespread, have the responsibility.
Because scientific thinking is an under-
standing, discovering and confirmation
method, necessitates mental discipline,
depends on rational world view. This
method can be taught and get accepted. 
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Özet: Bilgi çaðýný en yüksek hýzýyla yaþadýðýmýz bu günlerde kiþilerarasý iletiþim hayati bir boyut
kazanmýþtýr. Sosyal bir beceri olan güvenli davranýþ becerisi, insanlarýn toplum ve örgüt içerisinde
diðerleriyle bir arada yaþamalarýný kolaylaþtýran ve güçlendiren bir olgudur. Bu çalýþmanýn amacý,
yükseköðretimde çalýþan okutmanlarýn iletiþim kurarken sergiledikleri güvenli davranýþ beceri ve
kalýplarýný incelemektir. Araþtýrma modeli olarak, nitel araþtýrma yöntemi kullanýlmýþtýr.
Araþtýrmaya pratiklik ve hýz kazandýrmasý açýsýndan kolay ulaþýlabilir durum örneklemesi yöntemi
uygulanmýþtýr. Araþtýrma evrenini Ýstanbul'daki iki devlet üniversitesinde görev yapmakta olan
Ýngilizce okutmanlarý oluþturmaktadýr. Araþtýrmanýn örneklemini ise gönüllülük esasý ile seçilen 22
Ýngilizce okutmaný oluþturmaktadýr. Araþtýrmanýn verileri 9 adet açýk uçlu görüþme sorusu oluþturu-
larak görüþme yöntemi ile toplanmýþtýr. Görüþme formunun oluþturulmasý sürecinde öncelikle ilgili
alanyazýn taranmýþ, uzman görüþüne baþvurulmuþ ve pilot çalýþma yürütülmüþtür. Verilerin çözüm-
lenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yapýlmýþtýr. Bu baðlamda, "güvenli davranýþ" ile ilgili
alanyazýn taranmýþ ve verilerde ortaya çýkan temalar kodlanmýþtýr. Araþtýrmanýn güvenirliði için ver-
ilerin analizinden elde edilen sonuçlarýn uzman kiþilere gösterilmesi yoluna gidilerek kontrol
yapýlmýþ ve uzlaþý saðlanmasý  ile güvenirlik teyid edilmiþtir. Analiz sonucunda oluþturulan temalar
katýlýmcý cevaplarýndan elde edilen verinin doðrudan alýntýlanýp aktarýlmasý yoluyla desteklenmiþtir.
Bu temalar sýrasýyle; "vücut dili", "ikna etme", "hakkýný savunma", "kendi fikirlerini ortaya koyma",
"fikrini kabul ettirme", "eleþtiri yapma", "ses kullanýmý", "eðitim alma", "sorulara cevap verme"
olarak belirlenmiþtir. Katýlýmcýlarýn iletiþim kurarken bu hususlara dikkat ettikleri gözlenmiþtir. 

Anahtar Sözcükler: Güvenli Davranýþ, Ýletiþim, Ýþyerinde Güvenli Davranýþ, Eðitim Örgütleri.

ASSERTIVE BEHAVIOUR  IN COMMUNICATION 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: As the age of information is in its fastest speed nowadays, interpersonal communica-
tion has gained vital importance among people. A social skill, assertive behaviour skill is a con-
cept facilitating and supporting people's living together with others within the society and organ-
izations. The aim of this study was to investigate the assertive behaviour skills and patterns the
English instructors in higher education employ. In this research, qualitative research method was
applied. For practicality purposes convenient sampling method was used. The universe of the
research was English instructors working at two state universities. The samle was comprised of 22
English instructors. The data were collected through a semi-structured interview form consisting
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of 9 questions. During the development process of the interview form, firstly literature was reviewed, expert
advise and opinion were obtained and pilot study was administered. To analyze the data collected, descriptive
statistics and content analysis were conducted and the answers were categorized through thematic coding in
accordance with literature and the data. To assure reliability, the results of the study were reexamined and con-
firmed by experts. The themes formed as a result of the analysis were supported by means of direct quotations
from the participants' utterances. These themes were determined as  "body language", "persuasion", "defending
one's rigths", "expression of opinions", "imposition of one's own idea", "critisizing", "use of voice", "getting edu-
cation" and "answering questions". Participants were observed to pay attention to these factors while communi-
cating with others. 

Keywords: Assertive Behaviour, Communication, Assertive Behaviour in the Workplace, Educational Institutions.

1Bu makale 8-10 Eylül 2011 tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen 20. Ulusal Eðitim
Bilimleri Kurultayý'nda sunulmuþtur.
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GÝRÝÞ 

Ýnsanlar iletiþime ihtiyaç duyan sosyal var-
lýklardýr. Ýnsanlarýn topluluk içerisinde
yaþamlarýný devam ettirebilmeleri için sahip
olmalarý gereken bazý sosyal beceriler vardýr.
Voltan-Acar ve diðerleri (2008:31), sosyal
becerileri, bireylerin toplumda iyi bir konum
elde etmelerine ve isteklerini yerine
getirmelerine olanak tanýyan kiþilerarasý
iliþkilerle alakalý önemli beceriler olarak
görmektedirler.  Bireylerin kendilerinin
olduðu kadar baþkalarýnýn haklarýný koru-
malarý da istenen bir davranýþ biçimidir. Bu
tür özellikler sosyal becerilerin yeterli
olmasý durumunda ortaya çýkmakta ve diðer
insanlarla olan iliþkileri kolaylaþtýrmaktadýr.
Baþkalarýnýn haklarýna saygý çerçevesinde
kendi hak ve düþüncelerini ortaya koymak,
yani güvenli davranýþ sergilemek, bireyin
sahip olduðu sosyal becerileri uygun þekilde
kullanmasýna katký saðlamaktadýr. Bireylerin
ikili iliþkilerinde kendilerini doðru ifade
etme ve haklarýný savunma isteði, güvenli
davranýþ kavramýnýn önemini artýrmýþtýr. 

A & C Black (2007:1-6), güvenli davranýþý

bir iletiþim yaklaþýmý olarak deðer-
lendirmekte ve dört çeþit iletiþim stilinden
söz etmektedirler. Bu iletiþim stilleri þun-
lardýr:

l Saldýrgan Ýletiþim: Bireyinin kazandýðý
ancak diðerlerinin kaybettiði durumlar
l Pasif Ýletiþim: Bireyin kaybettiði ancak
diðerlerinin kazandýðý durumlar
l Pasif/Saldýrgan Ýletiþim: Bireyin kaybet-
tiði ve diðerlerinin de kaybetmesini saðla-
mak için elinden geleni yaptýðý durumlar
l Güvenli Ýletiþim: Herkesin kazandýðý
durumlar 

Ýletiþim biçimleri dört gruba ayrýldýðý gibi
güvenli davranýþ da düþük, orta ve yüksek
dereceli olarak üçe ayrýlabilir. Burada
geçen saldýrganlýk alan yazýnda yüksek
dereceli güvenli davranýþ olarak nite-
lendirilmektedir (A & C Black, 2007:1-6).
Güvenli davranýþ bizim kendimizi ve
baþkalarýný nasýl algýladýðýmýzý; dinleme ve
konuþma þeklimizi ayarlamamýz üzerinde
dururken (Veazie, 2005:10), Pacquiao
(2000:5) güvenli davranýþý yetiþkinlerin
karþýlýklý olarak düþündüklerini söylemeleri
ve söylediklerini düþünmeleri olarak deðer-
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lendirmektedir. Ames (2008: 383)'e göre
yüksek derecede güvenli davranýþ
sergileyen bireyler karþýlarýndakileri zorlar-
lar, çünkü daima kazanmak isterler ve
baþkalarýný önemsemezler. Güvenli
davranýþ sergilemeyen bireyler (pasif
davranýþ) ise boyun eðerler, çünkü tek
amaçlarý mevcut durumu devam ettirmektir.

Güvenli davranýþ, genellikle sosyal bir
beceri olarak nitelendirilmektir. Çünkü
sosyal beceriler iki tür hedefe ulaþmada
gereklidir: Aile, arkadaþlar ve meslek-
taþlarla iyi iliþkiler kurmak ve sürdürmek
gibi öðeleri içeren duygusal hedefler ve
toplumda baþarýlý olmak gibi faydalý hede-
flerdir (Bekker ve diðerleri, 2008:751). Bu
baðlamda güvenli davranýþ bireylere güve-
nilirlik kazandýrýr ve karþýlýklý saygýyý
teþvik eder. Güvenli davranýþ dili birinci
kiþi tarafýndan baþlatýlýr ve bu kiþinin kendi
fikir ve görüþleri için sorumluluk almak
istediði anlamýna gelir (A & C Black, 2007:14).

Bir bireyin güvenli davranýþ sergilemesi ve
mevcut davranýþ biçimini deðiþtirmesi kendi
haklarýný sözlü, yazýlý ve sözsüz iletiþimde
ifade edebilme yeteneðine baðlýdýr (Ellis,
2002:44). Güvenli davranýþ sergilemek
yoluyla kendi haklarýný savunan insanlarýn
diðerlerini etkileme ve kendilerini bu þek-
ilde ifade edemeyen insanlara kýyasla arzu
edilen sonuçlara ulaþma ihtimalleri daha
yüksektir. Ýnsanlarýn güvenli davranýþ
sergilemede ve diðerlerini etkilemede zor-
lanmalarýnýn en önemli sebepleri, onay ve
kabul ihtiyacý içerisinde olmalarý ve hak-
larýný savunmalarý durumunda diðerleri
tarafýndan reddedilmekten korkmalarýdýr
(Hayes, 1991:159). Baþkalarýyla iletiþimde
bulunmak durumunda, diplomasi ve iþbir-

liðinin sonuç vermediði bir noktaya varýla-
bilir. Bireyler elde etmek istedikleri
sonuçlara ulaþmýþ olduklarýný düþünseler de
karþý taraftan beklemedikleri bir tepki ile
karþýlaþabilirler (Veazie, 2005:10). Bekker
ve diðerleri (2008:751), güvenli davranýþý
uzun yýllar bireylerin yapmak istemedikleri
þeylere karþý 'hayýr' cevabý verebilmeleri
olarak nitelendirmiþlerdir. Ancak günümüzde
güvenli davranýþ, çatýþmalarda kiþilerarasý
yetkinlik ve iliþkileri sürdürebilme yeteneði-
ni de kapsamaktadýr. 

Bazý insanlar aþýrý derecede çekingendir,
bunun yaný sýra bazýlarý da saldýrgan ola-
bilirler. Bu iki uç nokta olarak deðerlendi-
rebileceðimiz davranýþ biçimi arasýnda
saðlýklý iletiþim olarak nitelendirilen
güvenli davranýþ özelliði yer almaktadýr
(Yaman Efe, 2007:70). Güvenli davranýþ
iki kiþi veya grubun ilgi alanlarý, pozisyon-
larý veya fikirleri açýsýndan anlaþmazlýða
düþmeleri durumunda ortaya çýkar. Bu yüz-
den aslýnda bireyin kendi fikirlerini ne
kadar savunduðu ve hangi noktaya kadar
peþine düþtüðünü yansýtýr (Ames, 2008:81). 

Farklý durumlarda sergilenen güvenli
davranýþ biçimleri ayný sonucu vermeye-
bilirler. Güvenli davranýþ kurallarý kültüre,
örgüte, iliþkilere, görevlere ve baþka bazý
deðiþkenlere göre farklýlýk gösterir (Ames,
2008:383; Voltan-Acar ve dið., 2008:343).
Hiyerarþi, cinsiyet, yaþ ve konu alaný bu
deðiþkenlerden bazýlarýdýr (Pacquiao, 2000:5).

Güvenli Davranýþ Becerileri

A & C Black (2007:9), Bishop (2006:13)
ve Hayes (1991:157)'e göre, güvenli
davranýþ becerilerine sahip olan bireyler
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olumlu düþünürler. Bu doðrultuda iliþki-
lerinde olumlu bir dil kullanýr, etkileþimler-
den olumlu sonuçlar elde etmeyi bekler,
problemlere olumlu çözümler geliþtirmek
için karþýlarýndaki bireylerle iþbirliði yapar
ve karþýlarýndaki bireylerin görüþ ve öneri-
lerine saygý gösterirler. Ayrýca, bu bireyler
güvenli davranýþ becerilerine sahip
olmayan insanlar gibi baþkalarýyla anlaþ-
mazlýða düþmemek için hangi tarafta
olduklarýný belli etmekten çekinmezler.
Daha az güvenli davranýþ becerisine sahip
olan bireyler ise, iþyerinde çözmeleri
gereken bir durumla karþýlaþtýklarýnda
baþkalarýnýn sorumluluk almasýný beklerler
(Pearsall; Ellis, 2006: 578).

Araþtýrmalar göstermektedir ki güvenli
davranýþ becerisi liderlerde aranan zeka,
kendine güven, aktiflik, bilgi birikimi gibi
önemli özelliklerden biridir (House ve
Aditya, 1997:412). Düþük seviyede güven-
li davranýþ sergileyen liderler çok pasif
olarak deðerlendirilebilirken, yüksek
seviyede güvenli davranýþ sergileyenler
çok saldýrgan olarak nitelendirilebilirler.
Liderler, düþük seviyede güvenli davranýþ
(çok pasif olma, herkese karþý uyumlu
olma), makul güvenli davranýþ (kýþkýrtýlýn-
ca savunmaya geçme) veya yüksek dere-
cede güvenli davranýþ (saldýrgan bir þekilde
hedeflere ulaþmaya çalýþma) sergileyebilir-
ler. Sonuç olarak, herhangi bir durumda
sergilenen güvenli davranýþ, lider baþarýsý
veya baþarýsýzlýðý olarak deðerlendirilebilir.
(Santora, 2007:84). Bu doðrultuda yapýlan
çalýþmalarda iþyerlerinde bayan yöneticilerin
çalýþanlar tarafýndan genellikle yüksek dere-
cede; erkek yöneticilerin ise düþük derecede
güvenli davranýþ sergilemekle yargýlandýðýný
ortaya koymuþtur (Ames, 2008: 384).

Güvenli davranýþ becerileri geliþmiþ olan
bireyler genellikle þu tür davranýþlar
sergilerler:

l Karþýlarýndaki bireylerle güvenli dere-
cede göz temasý kurarlar; ancak bu göz
temasý saldýrgan bireylerin sergilediði gibi
karþýsýndaki bireye dik dik bakmak þek-
linde deðildir.
l Kendilerine güvendiklerini hissettirecek
þekilde oturur veya ayakta dururlar.
l Konuþurken ses tonlarýna dikkat ederler.
Pasif bireyler genellikle homurdanýrlar;
saldýrgan yapýdaki bireyler ise bulunduk-
larý yerdeki herkes üzerinde hâkimiyet
kurabilecekleri bir ses tonuyla konuþurlar.
l Akranlarý, astlarý ve üstleri tarafýndan
desteklenirler.
l Çalýþanlarýn sorularýna mantýklý ve dürüst
cevaplar verirler.
l Dinlemek istemeyen bireylerin dikkat-
lerini çekerler.
l Profesyonel alanlarda diðerlerinin
takdirini kazanýrlar.
l Kendi görüþlerini baþkalarý tarafýndan
takdir görene kadar sakin ve nazik bir þek-
ilde sürekli tekrar ederler. 
l Diðer bireyleri aslýnda imkansýz olduðu
düþünülen bir durum karþýsýnda esneklik
göstermeye yönlendirirler (Chakraborty,
2009:13; Ellis, 2002:46).

Vücut Dili ve Güvenli Davranýþ

Güvenli davranýþta gerekli olan farklý
beceriler vardýr. Bunlar:
l Güvenli davranýþ sergileyen kiþinin ne
söylediði anlamýna gelen içerik becerileri,
l Bireyin görünümü ve konuþma þekliyle
ilgili olan sözsüz beceriler,
l Ses tonundaki istikrar, yüz ifadesi, göz
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temasý, el kol hareketleri ve duruþ gibi
vücut dilini kullanma becerileri,
l Etkileþim sýrasýnda bireyin nasýl
davrandýðý anlamýna gelen sosyal etkileþim
becerileridir (Chakraborty, 2009: 13;
Hayes, 1991:157-164). 

Ýletiþim sýrasýnda her iki taraf da güvenli
davranýþ sergilediðinde eþit bir iletiþim
þekli ortaya çýkar. Her iki taraf da saygýlý
bir þekilde karþý tarafý dinler, ilgili ve açýk
görünür, göz temasýný korur ve adil davra-
narak çözüme odaklanýr (Veazie, 2005:10).

A & C Black (2007) ve Veazie (2005)'e
göre, güvenli bir iletiþim stili ve vücut dili
bireylerin daha güçlü görünmesini saðlar.
Bunun için:
l Dik durulmalý, derin nefes alýnmalý ve
insanlarla konuþurken gözlerinin içine
bakýlmalýdýr.
l Olumsuz sonuçlar yerine olumlu beklen-
tiler oluþturulmalýdýr.
l Karþýdaki birey dikkatlice dinlenerek
empati kurulmalýdýr.
l Açýk ve net sorular sorularak bireylerin
duygu ve düþünceleri öðrenilmeye çalýþýl-
malý ve bireylerin 'evet' 'hayýr' þeklinde
kýsa cevaplar yerine uzun cevaplar ver-
meleri saðlanmalýdýr.
l Bireylerle otururken ya da ayakta
dururken ayný hizada konuþulmasýna özen
gösterilmelidir. 
l Bireyleri yargýlamadan onlara saygý
duyulmalýdýr. 

Ýþyerinde Güvenli Davranýþ

Günlük hayattaki iliþkilerde sahip olunan
beceri ve özelliklerin iþ hayatýna da
taþýndýðý bir gerçektir. Ýþyerinde bireyin

sergilediði güvenli davranýþ bireye katký
saðlar. Hapsari ve Retnaningsih (2007)
tarafýndan yürütülen bir araþtýrma
sonuçlarý göstermektedir ki güvenli
davranýþ çalýþanlarýn kendilerine olan
güvenlerine % 34 oranýnda katký saðlamak-
tadýr. Ayný zamanda güvenli davranýþ
bireyin birlikte çalýþtýðý ekibe de katký
saðlamaktadýr. Ancak, güvenli davranýþýn
yüksek derecesi olarak da nitelendirilen
saldýrganlýk davranýþý gibi olumsuz
davranýþlarýn da günlük hayattan iþ hayatý-
na aktarýlmasý ihtimali de söz konusudur
(Pearsall ve Ellis, 2006:578). Bu karmaþýk-
lýða mahal vermemek adýna Veazie
(2005:15), "iþyerlerinde ekiplerde görev
alan herkesin güvenli davranýþ þekillerini
öðrenmeleri ve uygulamalarýnýn örgütte
zorunlu olmasý gerektiðini" belirtmiþtir.
Araþtýrmalar da göstermektedir ki ekip
üyelerinin güvenli davranýþ sergilemeleri
ekibin performansýný ve iþ tatminini olum-
lu yönde etkilemektedir (Pearsall ve Ellis,
2006:585).

Ýþyerinde sergilenen güvenli davranýþ
yöneticiyi veya meslektaþý ezme deðil, fikir
alýþ veriþinde bulunma, konularý tam
anlamýyla kavrama ve herkesin fay-
dalanacaðý ve kazanacaðý bir durum oluþ-
turma ile ilgilidir (A & C Black, 2007:2).
Veazie (2005: 11) ve Bishop (2006:113)
herhangi bir toplantýda baþkalarý
konuþurken söze girmek, baþkalarý adýna
cevap vermek, kiþileri fikirlerinden dolayý
etiketlemek, genellemeler yapmak ve
suçlamalarda bulunmak gibi davranýþlarýn
çalýþanlarýn güvenli davranýþ baðlamýnda
iþyerinde kaçýnmasý gereken davranýþlar
olduðunu ifade etmiþlerdir. Baþkalarýyla
iletiþimde mizaha baþvurmanýn ve herhan-
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gi bir konuþma sonunda karþýsýndakine
uygun bir þekilde teþekkür etmenin de
güvenli davranýþýn uygulanmasý açýsýndan
büyük önem taþýdýðýný belirten
Chakraborty (2009: 47)'ye göre, iletiþimde
bulunan birey sabýrlý olmalýdýr ve konuþ-
macýyla ayný fikri paylaþana kadar onun
fikirlerini sürekli sorgulayarak, konuþ-
macýnýn sabrýný deneyen bireylere karþý da
ýsrarcý davranmalýdýr. Bu baðlamda güven-
li davranýþýn ayný zamanda ýsrar da gerek-
tirdiði görülmektedir. Ellis (2002:47),
güvenli davranýþ geliþtirmeyi kas yapmaya
benzetmektedir. Bunun için yavaþ baþla-
mak ve düzenli olarak alýþtýrma yapmak
gereklidir. Ancak böylelikle birey güvenli
davranýþ geliþtirerek karþýlaþtýðý zorluklar-
la baþa çýkabilmeyi öðrenecektir ve arzu
ettiði sonuçlara ulaþabilecektir.

Ýþyerinde Güvenli Davranýþ Geliþtirme
Eðitimleri

Güvenli davranýþ geliþtirme eðitimleri,
genellikle bireylerin saldýrgan ve pasif
davranýþ arasýnda kalan dengeyi koru-
malarý; bunun için gerekli beceriyi kazan-
malarý ve sürdürmelerinde bireylere
yardým etmek amaçlarýna hizmet eder
(Ellis, 2002: 45). Güvenli davranýþ eðitim-
lerinde yönetici ve çalýþanlara hangi
durumlarda güvenli davranýþ sergilemeleri
gerektiði baþka bir deyiþle güvenli davranýþ
haklarý konusunda bilgi verilir. Bu doðrul-
tuda bireylere bilgisi verilen güvenli
davranýþ haklarý þöyle sýralanabilir:

l Bireylerin kendi karar ve davranýþlarý
için sorumluluk alma hakký  
l Yanlýþ düþünme hakký 
l Nasýl düþünüldüðü ve hissedildiðini

baþkalarýna anlatma hakký
l Karar deðiþtirme hakký
l Bireyin kendi düþünce ve davranýþlarýný
yargýlama hakký
l Korkmadan ve suçluluk duymadan
bireyin kendisni ifade etme hakký
l Baþkalarý için sorumluluk almama hakký 
l Fikir ve önerilerin ciddiye alýnmamasýna
karþý çýkma hakký
l Alay edilmeden duygularý ifade etme
hakký
l Bireyin iþyerinde kendi önceliklerini
belirleme hakký
l Ýþ tanýmý dýþýnda verilen bir iþe suçlu his-
setmeden 'hayýr' deme hakký
l Bireyin isteklerini yönetici veya iþ
arkadaþlarýndan talep etme hakký
l Anlamadýðýný söyleme ve açýklama talep
etme hakký
l Kurallar kasten çiðnenmediði müddetçe
suçlanmadan veya suçlu hissettirilmeden
hata yapma hakký
l Toplantýlarda fikirleri olduðu gibi
söyleme hakký (Veazie, 2005, s. 10; Ellis,
2002: 48).

Chakraborty (2009:16)'ya göre, iþyer-
lerinde güvenli davranýþ geliþtirmek için
verilen eðitimlerin baþarý saðlamasý için:

l Yöneticiler, yanlýþ anlaþýlmalar ve anlaþ-
mazlýklardan kaynaklanan kaygý ve stresi
azaltmalýdýr.
l Yönetim, herkesin fikir ve duygularýný
açýk ve rahat olarak ifade edebilecekleri bir
ortam yaratmalýdýr.
l Bireysel ve iþ hayatlarýný daha iyi kontrol
edebilmeleri için tüm çalýþanlarýn öz
deðerliliði ve özgüveni geliþtirilmelidir.
l Çalýþanlarýn fikir ve görüþlerine daha
fazla saygý gösterilmelidir.
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l Yönetim ve çalýþanlar suçluluk his-
setmeden hayýr deme yeteneðine sahip
olmalýdýr.
l Örgütler diðer paydaþlarýna örgüt
gerekliliklerine uymayan bir görüþ konusun-
da düþmanca bir tavýr sergilemektense kibar
bir þekilde "hayýr" diyebilmelidir.
l Yönetim ihtiyaç durumunda korku ve
endiþe duymaksýzýn kiþisel veya iþle ilgili
yardým istemek konusunda çalýþanlara
telkinlerde bulunmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu araþtýrmanýn amacý, üniversitede görev
yapmakta olan okutmanlarýn bulunduklarý
ortamda meslektaþlarý ve üst yönetimle
ilgili iletiþimlerinde sergiledikleri güvenli
davranýþ beceri ve kalýplarýný ortaya koy-
maktýr. Ýþyeri ortamýnda gerek meslektaþlar
gerekse yöneticiler ile olan iliþkilerde
iletiþimin etkili olarak kullanýlamamasý iþ
hayatýnda sorunlara ve çatýþmalara neden
olmaktadýr. Bu durum ise, iþ tatmini ve
çalýþanlarýn performansýnýn düþmesine yol
açmaktadýr.

Eðitim örgütlerinde güvenli davranýþ
sergileyen bireylerin ise  diðer bireyler ile
daha baþarýlý iletiþim kurduklarý ortaya
konmuþtur. Bu bakýmdan güvenli davranýþ
kalýplarýnýn belirlenerek geliþtirilmesi
önemlidir.  

YÖNTEM

Ýngilizce okutmaný olarak çalýþan birey-
lerin  sergiledikleri güvenli davranýþ beceri
ve kalýplarýnýn belirlenmesine yönelik bu
çalýþmada, nitel araþtýrma yöntemi kul-
lanýlmýþtýr. Araþtýrmada, olaylarý farklý

boyutlarýyla derinlemesine inceleyebilmek
için gerekli  bir araþtýrma yöntemi olarak
görülen niteliksel bir araþtýrma yöntemi
tercih edilmiþtir (Yin, 2003). Nitel araþtýr-
ma, "gözlem, görüþme ve doküman analizi
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kul-
lanýldýðý, algýlarýn ve olaylarýn doðal
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmasýna yönelik nitel bir sürecin
izlendiði araþtýrma" olarak tanýmlanmak-
tadýr (Yýldýrým ve Þimþek, 2008:39).

Araþtýrmada, araþtýrmaya pratiklik ve hýz
kazandýrmasý açýsýndan kolay ulaþýlabilir
durum örneklemesi yöntemi uygulanmýþtýr
(Yýldýrým ve Þimþek, 2008). Araþtýrma
evrenini Ýstanbul'da bulunan bir devlet
üniversitesinin Yabancý Diller Yüksek
Okulu'nda görev yapmakta olan 2010 yýlý
itibariyle toplamda 120 Ýngilizce okutmaný
ve yine Ýstanbul'da bulunan baþka bir
devlet üniversitesinde görev yapmakta
olan 101 Ýngilizce okutmaný oluþturmak-
tadýr. Araþtýrmanýn örneklemini ise gönül-
lülük esasý ile seçilen 22 Ýngilizce okut-
maný oluþturmaktadýr. 

Çalýþmanýn amacý, bulgularý Ýstanbul iline
veya Türkiye'ye genellemek deðildir.
Evrenin yaklaþýk % 10'una ulaþýlarak,
örneklemi oluþturan katýlýmcýlardan elde
edilen bulgularý, katýlýmcýlarý temsil ede-
bilecek þekilde anlamak, betimlemek ve
yorumlamaktýr (Maxwell, 1992). 

Araþtýrmada yer alan katýlýmcýlarýn genel
yapýsý Tablo.1'de görülmektedir. 

Tablo 1'de kodlanan katýlýmcýlarýn ilk
12'sini (% 55) bir devlet üniversitesinde,
geri kalan 10'unu (% 45) ise ikinci  devlet
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üniversitesinde çalýþan Ýngilizce okutman-
larý oluþturmaktadýr.  Katýlýmcýlarýn % 59'u
kadýn, % 41'i erkektir. % 27'si lisans, %
73'ü yüksek lisans yapmýþ ve yapmakta
olan kiþilerdir. Yine katýlýmcýlarýn % 9'u 20-
25 yaþ arasýnda, % 50'si 26-30 yaþ arasýnda,
% 41'i de 31 ve üzerindeki yaþlardadýr.

Araþtýrma verilerini toplamak amacýyla,
konu ile ilgili alan yazýndan ve ilgili araþtýr-
malardan yararlanýlarak 13 adet açýk uçlu
görüþme sorusu hazýrlanmýþtýr. Hazýrlanan
sorular üç uzman görüþü alýndýktan sonra
örneklem dýþýnda yer alan üç katýlýmcýya
yüz yüze görüþme yoluyla sorulmuþ ve alý-
nan cevaplar kaydedilmiþtir. Pilot uygulama
sonucunda bazý sorularýn  birbiri ile
örtüþtüðü görülmüþ ve gerekli deðiþiklikler
yapýldýktan sonra araþtýrmacýlar tarafýndan
uzman kiþilerin de katkýlarý doðrultusunda

dokuz tane açýk uçlu görüþme sorusu hazýr-
lanmýþtýr. Görüþmeler 45-75 dakika sür-
müþtür. Veriler, sorulara okutmanlar tarafýn-
dan verilen cevaplarýn araþtýrmacýlar tarafýn-
dan not alýnarak kayda alýnmasý yoluyla elde
edilmiþtir. Verilen cevaplar "güvenli
davranýþ" ile ilgili boyutlardaki kavramlara
göre kodlanarak  içerik analizi yapýlmýþtýr.
Verilerin analizi sonucunda,  dokuz tema
oluþturulmuþtur ve araþtýrmanýn geçerlil-
iðinin saðlanmasý amacýyla oluþturulan
temalar katýlýmcý cevaplarýndan elde edilen
verinin doðrudan alýntýlanýp aktarýlmasý
yoluyla desteklenmiþ ve verilerin sunul-
masý, görüþme formundaki baþlýklara göre
yapýlmýþtýr (Yýldýrým ve Þimþek, 2008;
Slayin, 1984). Toplanan verilerin yorumlan-
masýnda ise bulgular  araþtýrmacýlar tarafýn-
dan bütün süreçler birlikte kontrol edilerek,
araþtýrmanýn özgünlüðüne uyularak  düzen-
lenmiþtir. Böylece, araþtýrmacýlardan kay-
naklanabilecek hata ya da önyargýlar elenm-
eye çalýþmýþtýr. Böylece çalýþmanýn iç ve dýþ
geçerliði saðlanmaya çalýþýlmýþtýr (Kirk ve
Miller, 1986).

Nitel araþtýrmalarda kaydedilen gözlemlerin
gerçek ve doðru olarak ölçülmesi, istenen
yapýyý doðru olarak yansýtmalarýdýr. Bu
çalýþmada  içerik analizinde elde edilen veri
içeriklerinin konu ile bir bütünlük oluþturup
oluþturmadýðýna ve içeriklerin belirlenen
temalara uygun olup olmadýðýna bakýlmýþtýr.
Araþtýrmanýn güvenirliði için verilerin anal-
izinden elde edilen sonuçlarýn uzman
kiþilere gösterilmesi yoluna gidilerek kon-
trol yapýlmýþ ve uzlaþý saðlanmasý  ile
güvenirlik teyid edilmiþtir. Araþtýrmanýn dýþ
güvenilirliðinin saðlanabilmesi amacýyla
araþtýrmanýn bütün süreçleri detaylý bir þek-
ilde anlatýlmýþ ve açýklanmýþtýr (Balcý,
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2009:189; Yýldýrým ve Þimþek, 2008:255-
273).Araþtýrmada oluþturulan  temalara
iliþkin ifadelerin hangi katýlýmcý tarafýndan
verildiðini belirlemek için Tablo 1'deki
demografik deðiþkenlerin altýnda 20
katýlýmcýya bir Kod adý verilerek sýralama
yapýlmýþtýr. Örneðin  Kod 1, birinci katýlým-
cýyý göstemektedir. Buradaki Kod numar-
alarýna göre katýlýmcýlarýn verdikleri cevap-
lar, bulgularda yer almýþtýr.Örneðin; "vücut
dilini kullanan katýlýmcýlar, [2,3,4] no.lu
kiþilerin verdikleri yanýtlara göre cümle
sonlarýnda bir sýralama yapýlmýþtýr. Bu sure-
tle "hangi katýlýmcý neyi ifade etmiþ," bun-
lar, bulgularda açýkça görülmektedir.

BULGULAR 

Araþtýrmada veri toplama aracý olarak kul-
lanýlan görüþme sorularýnýn her biri alan
yazýnda güvenli davranýþ göstergesi olan
davranýþ biçimleri göz önünde bulunduru-
larak geliþtirilmiþtir. Bu baðlamda katýlým-
cýlarýn iletiþim kurarken dikkat ettikleri
noktalar ve davranýþ kalýplarýna iliþkin
temalar oluþturulmuþtur. Bu temalar sýrasý
ile "vücut dili", "ikna etme", "hakkýný
savunma", "kendi fikirlerini ortaya
koyma", "fikrini kabul ettirme", "eleþtiri
yapma", "ses kullanýmý", "eðitim alma",
"sorulara cevap verme" olarak kodlanmýþtýr. 

Çalýþmada istatistiksel analizlerde yüzde-
liklerden yararlanýlmýþtýr. Ýstatistiksel anali-
zlerde, temalara göre kodlanan veriler, önce
katýlýmcýlarýn genelindeki  sayýlarýn yüzde-
liklere çevrilmesiyle verilmiþ, daha sonra
cinsiyet ve yaþa göre ayrýþtýrma yapýlmýþ ve
yüzdelikler verilmiþtir. Herbir temaya dair
verilen cevaplar aþaðýda detaylandýrýlmýþtýr.

1.Vücut Dili

Ýletiþim kurmada vücut dilinin önemi bilin-
mektedir. Araþtýrma sonucunda ortaya
çýkan bulgularla katýlýmcýlarýn kendilerini
ifade ederken dikkat ettikleri unsurlar
ortaya konmaktadýr. Katýlýmcýlarýn iletiþim
kurarken bu unsurlardan öncelikli olarak
göz temasýna dikkat ettikleri ortaya çýk-
mýþtýr [2,3,4,5,9,10,13,14,16,19,22].

Cinsiyet açýsýndan ele alýndýðýnda,  kadýn-
larýn %55'i (6/11), erkeklerin ise % 45'i
(5/11) göz temasýna önem vermektedirler.
Yaþa göre ise, 30 yaþ ve altýndaki katýlým-
cýlarýn % 64'ü (7/11), 31 yaþ ve üzerindeki
katýlýmcýlarýn da % 36'sý (4/11) konuþurken
göz temasýna önem vermektedirler. Buna
göre 30 yaþ ve altýndakilerin konuþurken göz
temasýna daha önem verdikleri söylenebilir.

"Karþýmdaki ile iletiþim kurarken göz
temasý kurmaya dikkat ederim". [13]

"Ýletiþimde vücut dilinin önemine çok
inanýrým. Konuþurken karþýmdakinin göz-
lerine bakarým ve karþýmdaki ayný þekilde
bana bakmýyorsa iletiþimde zayýf olduðunu
ya da konsantrasyon güçlüðü çektiðini
düþünürüm". [4]

Bazý katýlýmcýlar, iletiþim kurarken belli bir
kiþisel alaný korumaya özen gösterdiklerini
belirtmiþlerdir. Bu katýlýmcýlar [5,10]
"insanlarýn kiþisel alanlarýna çok dahil
olmamaya (burnunun dibine girmemeye)
çalýþýrým" ifadelerini kullanmýþlardýr.

Bunun yaný sýra iletiþim kurarken dikkat
edilen diðer unsurlar, tastik ifadeleri kullan-
mak (hýý..evet gibi) [15,17,20,22], sükunetle
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dinlemek [1,2,21], istekli olduðunu belli
etmek [3,4], dostça ve yapýcý sinyaller gön-
dermek [6,22] kendinden emin ve kesin bir
tavýr sergilemek [6], yöneticiyle konuþurken
vücudu sabit tutmaya çalýþmak [1], kollarýný
baðlamak [19] þeklinde ortaya konmuþtur.

Bunun yaný sýra, bazý katýlýmcýlar iletiþim
kurarken vücut dilini kullanmaktan özel-
likle kaçýndýklarýný ifade etmiþlerdir
[13,17,18]. Katýlýmcýlarýn bazýlarý ise vücut
dili kulanýmýný minimum seviyede tutmaya
çalýþtýklarýný belirtmiþlerdir [3].

Veri analizi sonuçlarý göstermiþtir ki
katýlýmcýlarýn % 86'sý (19/22) iletiþim
kurarken vücut dili kullanýmýna özen
göstermektedirler. Bu baðlamda, katýlým-
cýlar iletiþim kurarken konuma, mesafeye,
samimiyete ve amaca göre vücut dillerini
þekillendirmektedirler. Genellikle iletiþim
kurarken saldýrgan deðil, abartýsýz ve pozi-
tif bir duruþ sergilenmeye çalýþýlmaktadýr.
Ayrýca yönetici ile iliþkilerinde abartýsýz,
sakin, bir duruþ sergilemektedirler. 

2. Ýkna Etme

Ýnsanlarýn fikirlerini paylaþmalarý için farklý
sebepleri olabilir. Ýnsanlar bazen sadece
kendilerini ifade edip rahatlamak ister-
lerken, bazen de kendi düþüncelerini
baþkalarýna kabul ettirmeyi de amaçlaya-
bilmektedirler. Bu doðrultuda, katýlýmcýlarýn
çoðunluðunun (% 86) fikirlerini savunurken
somut verilere dayanan saðlam ve detaylý
bilgiler ve güçlü örnekler vermeyi tercih
ettikleri görülmüþtür. Saðlanan veriler ve
verilen örnekler ise daha çok istatistik veril-
erden, deneyimlerden ve nedensellik iliþki-
lerinden yararlanýlarak ortaya konmaktadýr. 

Konuyu açýkça ve her yönüyle ele almak da
ortaya konan ikna etme yöntemleri arasýnda
yer almaktadýr. Fikirlerin ortaya konuþ þek-
linin yaný sýra ikna edilecek bireylerin özel-
likleri ve mevcut durumun da dikkate
alýndýðý görülmektedir [2,4,5,18,22].

"Geçmiþ deneyimlerimden faydalanýrým.
Uygun grup, uygun örnekleme ve uygun
koþullar göz önüne alýnarak bir fikir beyan
edilmelidir. Olabildiðince çok örnekleme,
gerekirse istatistik verilerle ikna etmeye
çalýþýrým". [18]

"Bir konunun her yönüyle ele alýnmasýný
saðlarým. Her açýdan tartýþýldýðýnda ikna
etmek daha kolay oluyor". [8] 

Ýkna etmeye çalýþýrken dikkat edilen diðer
unsurlar arasýnda göz temasý, giyim, ön
hazýrlýk, mantýða hitap etme, kendi bakýþ
açýsýnýn anlaþýlmasýný saðlama, karþý-
dakinin bakýþ açýsýný algýlamaya çalýþma ve
ona göre mantýk yürütme, tartýþmadan
kaçýnma ve sorunlara çözüm odaklý yaklaþma
yer almaktadýr [1,3,7,8,9,13,16,17,18,20,21,22]. 

"Açýkça konuþurum ve karþýmdaki kiþinin
konuyu benim açýmdan görmesini saðla-
maya çalýþýrým". [13]

"Önce karþý tarafý dinlerim; önem verdiði
noktalarý tespit eder, ona göre de duygu-
larýna veya mantýðýna seslenirim". [21]

"Tartýþma içine girmek istemem". [20]

"Karþýdaki insaný ikna etmek için bir sorunu
ortaya koymak gerektiðine inanmaktayým ve
sorunlara çözüm odaklý bakmaktayým". [3]
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Katýlýmcýlarýn % 14'ü (3/22) ikna etmede
kendilerine son derece güvenirken [1, 2, 8],
% 9'u (2/22) ýsrar etmeyi sevmediði için
[11] ya da ikna etmeye çalýþmadýðý için [4]
ikna etmede çok iyi olmadýklarýný belirt-
miþlerdir. Ýkna etmede kendine güven-
menin þartý ise iddia edilen konuda
inancýnýn tam olmasýdýr. 

"Benim bakýþ açýmýn doðru olduðuna
yürekten inanýyorsam ikna edeceðime de
inancým tamdýr".[1]

Cinsiyete göre bakýldýðýnda, yine kadýn-
larýn % 64'ü (7/11), erkeklerin % 36'sý
(4/11) karþýsýndakini ikna etmede gerekli
becerileri kullandýklarý görülmektedir.
Yaþa göre ise  30 yaþ ve altýndaki grubun %
42'si (5/12), 31 ve üzerindekilerin de %
48'i (8/12) ikna yeteneðini  kullanmaktadýr.
Yaþ ilerledikçe bireyler deneyimlerinden
yararlanarak karþýsýndakini ikna etmede
beceri sahibi olmaktadýrlar. 

Özetle, katýlýmcýlar karþýlarýndaki bireyi
ikna etmek için mevcut durumu tüm yön-
leriyle ele alarak, fikirlerini çeþitli kanýtlar-
la ve vücut dili kullanýmýyla destekleme
yöntemine baþvurmaktadýrlar. 

3. Hakkýný Savunma

Katýlýmcýlar, bir þeyin gerektiði gibi
olmadýðýný düþündüklerinde ve kendilerine
haksýzlýk edildiðini düþündükleri durum-
larda ya haklarýný savunup durumu düzelt-
meyi ya da gerginlik yaratmamak adýna
susmayý tercih etmektedirler. 

Katýlýmcýlarýn % 64'ü (14/22) haklarýný savu-
nacaklarýný aktarmýþlardýr. Hakkýný savun-

mayý ve mevcut durumu düzeltmeyi tercih
eden katýlýmcýlar tepkilerini açýk ve net bir
þekilde ortaya koyarak, yapýlacak bir þey
varsa gereðini yapma yoluna gitmektedirler.
Eðer bir þey yapamýyorlarsa uyarýda ve öner-
ilerde bulunup eleþtiri yapýlmaktadýr. Böyle
bir durumda yetkililerle  görüþmek de uygun
bir yol olarak görülmektedir [1,3,4,
5,6,10,12,13,14,15,16,17,18,20]. 

"Açýk ve net bir þekilde tepkimi ortaya
koyarým. Bu durumlarda sonuçlarýný
hesaplayýp dikkatli ve planlý davranamýyo-
rum". [4]

"Tepki verir, mücadele ederim. Neden
olmadýðýný söyler, nasýl olabileceði ile ilgili
yorumlarýmý belirtirim". [17]

Hakkýný savunmayý seçen katýlýmcýlar
bunun gerekçesi olarak kendilerini daha
sonra yapýlabilecek haksýzlýklardan koru-
ma, mutlu ve huzurlu olma, bunun doðal
haklarý olduðunu düþünme ve sinirlendik-
leri için kendilerini tutamama gibi sebepler
öne sürmüþlerdir. Bazý katýlýmcýlar makul
ölçüde kendilerini savunacaklarýný dile
getirirken, bazý katýlýmcýlar kendilerini
tutamayýp doðru gördüklerini sivri bir dille
ifade ettiklerini söylemiþtir. Katýlýmcýlarýn
bu konuya iliþkin görüþlerini sorunun
önemi, kiþilikleri, deneyimleri ve yaþlarýnýn
etkilediði görülmektedir.

"Eskiden pek savunmazdým ama artýk öyle
bir noktadayým ki (ya da yaþýmýz ilerlediðin-
den) herhangi bir haksýzlýk karþýsýnda
susamýyorum ve susmak da istemiyorum,
çünkü deneyimlerim bana þunu öðretti: Hiç
kimse bir baþkasýnýn adaletini saðlama misy-
onunu üstlenmiyor ve eðer hakkýnýzý ara-
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mazsanýz daha da fazla haksýzlýklara maruz
kalýyorsunuz. Haksýzlýða uðradýðýnýzda
hakkýnýzý savunan biri olarak tanýnmak sizi
ileriki adaletsizliklerin bir kýsmýndan
koruyabiliyor". [3]

"Olmasý gerektiði gibi olmayan þeylere
inancým zayýf olur. Hakkýmý savunmaya
çalýþýrým, ama açýkçasý sakin yapým
nedeniyle çok da üstüne gitmeyebilirim.
Motivasyonum da doðal olarak düþük". [5]

"Sonuna kadar savunurum. Ýþ yerimdeki
huzur ve mutluluðum adýna olmasý
gerekenin bu olduðunu düþünürüm". [1]

Cinsiyete göre bakýldýðýnda, kadýnlarýn %
64'ü (9/14), erkeklerin % 36'sýnýn (5/14)
kendi haklarýný savunmak için çaba göster-
dikleri görülmüþtür. Yaþ durumuna
bakýldýðýnda, 30 yaþ ve altý ile  31 ve
üzerindeki yaþ grubu arasýnda bir farklýlýk
gözlenmemiþtir. Katýlýmcýlarýn iki gruptan
da % 50'si (7/14) "haklarýný savunmak için
çaba harcadýklarýný" belirtmiþlerdir.  Bu
temaya katýlýmýn yüksek olmamasý, gelenek-
sel Türk toplumunun yapýsýndan kay-
naklandýðý  da söylenebilir. 

Katýlýmcýlar haklarýný savunmayý tercih
etseler bile eðer sonuç deðiþmeyecekse,
sonuç önemsenmiyorsa, haklarýný savun-
maya çalýþýrlarken gerginlik oluþacak ve
bireyler kýrýlacaksa sessiz kalmayý tercih
etmektedirler. Bazý katýlýmcýlar da sakin
kiþiliklerinden dolayý çok tepki vermedik-
lerini dile getirmiþlerdir [5,7,9,19]. 

"Bazen gerginlik yaratmamak için susmayý
tercih ederim. Daha sonra ise neden sus-
tuðuma piþman olur, üzülürüm. Bazen de

aþýrý tepki verebilirim. Bunun nedeni de
herhalde karþýmdakini üzmemek için". [7]

"Moralim bozulur, kabullenirim, düzeltmek
için bir giriþimde bulunmam. Ama deðiþtire-
meyeceðim ya da çok önemsemediðim bir
þeyse susar, sineye çekerim". [19]

Veri analizi sonuçlarýna göre katýlýmcýlarýn
% 82'si (18/22) güvenli davranýþ
sergilemede hakkýný savunma temasýna
deðinmiþlerdir. Haksýzlýk durumunda tepki
verilip verilmeyeceðini belirleyen en önem-
li unsur tepkinin doðuracaðý sonuca dair
algýdýr. Tepkinin niteliðini ve þiddetini ise
durumun bireyi nasýl etkilediði ve birey
tarafýndan ne kadar önemli olarak algýlandýðý
belirlemektedir. 

4. Kendi Fikirlerini Ortaya Koyma

Ýnsanlarýn iletiþim kurarken fikirlerini
ortaya koyma þekilleri de farklýlýk göster-
mektedir. Ýletiþimde fikrin ne olduðu kadar
nasýl ortaya konduðu da önemlidir. Bazen
fikrin ortaya konuþ biçimi, ortaya konan
düþüncenin kabulünü kolaylaþtýrmaktadýr.
Bunun yaný sýra, bireylerin fikirlerini doðru
bir biçimde ifade etmeleri iletiþim
baþarýlarýný olumlu yönde etkilemektedir. 

Bu araþtýrma kapsamýnda, katýlýmcýlarýn %
50'si (11/22) fikirlerini açýk ve net bir þek-
ilde lafý dolandýrmadan ortaya koyduk-
larýný belirtmiþlerdir [1, 2, 9,11,15, 19, 22].

Cinsiyete göre, kadýnlarýn % 43'ü (3/7),
erkeklerin % 57'si (4/7) kendi fikirlerini
ortaya koyma konusunda güvenli davranýþ
sergilerken, yaþa göre 25-30 yaþ grubundak-
ilerin % 57'si (4/7), 31 yaþ ve üzerindekilerin
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%  43'ü (3/7) fikirlerini lafý dolandýrmadan
açýk ve net bir biçimde ortaya koyduklarýný
ifade etmiþlerdir.

"Açýk ve net konuþmaya çalýþýrým,
düþündüklerimi söylerim ancak kýrýcý ola-
bileceðimi düþündüðüm durumlarda söz-
lerimi yumuþatarak söylemeyi tercih eder-
im". [11] 

Fakat bazen bu açýklýðýn karþýdaki insan
için kýrýcý olacak derecelere varabildiði de
belirtilmiþtir [1, 10, 12,14, 20].

"Fikirlerimi gerek duyduðum ortamlarda
direk söylerim. Lafý dolandýrmaktan ve
ima ederek karþýmdakinin anlamasýný bek-
lemekten pek hoþlanmam. Bu bazen fazla
sert olabiliyor. Karþýmdaki incinirse
üzülürüm ve açýklamaya çalýþýrým". [20]

Bunun yaný sýra, bazý katýlýmcýlar sözlerini
yumuþatma yolunu seçerken, bazý katýlým-
cýlar ise sözlerinin sertliðinden dolayý son-
radan üzüntü duyduklarýný ifade etmiþlerdir
[16,17]. 

Katýlýmcýlardan bazýlarý fikirlerin paylaþýl-
masýnýn memnuniyet yarattýðýný ifade
etmiþlerdir [6,7,8,19]. 

"Fikirlerimin paylaþýlmasý doðrulanma
duygumu pekiþtirir. Paylaþýlmamasý ise pek
önemli olmaz. Sonuçta herkesin kendi özgün
tarzý ve yaklaþýmý vardýr". Fikirlerimi
belirteceðim ortama dikkat ederim [19].

"Dinlenildiðimi hissetmekten moral
alýrým" [7].

Paylaþýlan fikrin içeriðinin birey açýsýndan

önem derecesinin de katýlýmcýlarýn ruh hal-
lerini etkilediði ortaya çýkmýþtýr [1,20,22].

"Hislerimi, dile getirdiðim fikrimin has-
sasiyeti belirler. Hassas bir konu hakkýnda
konuþuyorsam stres olabilirim". [1]

"Sýkýntýlý durumlar varsa bunlarý ifade
etmek benim için daha da zorlaþýr ve ger-
ilirim. Herhangi bir sorun yoksa konuþula-
cak sadece belli konularda neler hissettiði-
mi anlatacaksam genellikle esprili bir dille
ifade ederim. Bu süreçte de oldukça neþeli,
mutlu olurum". [22]

Katýlýmcýlarýn fikirlerini beyan ederken
endiþelendikleri unsurlar arasýnda yanlýþ
anlaþýlma (% 14), fikirlerin kiþiselleþtir-
ilmesi (% 14), marjinal olmaktan çekinme
(% 9) ve kendini yeterince ifade edememe
(% 9) yer almaktadýr. Ýki katýlýmcý (% 9) ise
fikirlerini dile getirmede endiþelerinin
olmadýðýný belirtmiþlerdir. 

Katýlýmcýlar, en çok yanlýþ anlaþýlmaktan ve
fikirlerin içeriðine göre deðil fikri ortaya
koyan bireye göre ya da bireylerin kendi
çýkarlarý doðrultusunda deðerlendirilmesin-
den rahatsýzlýk duyduklarýný belirtmiþlerdir.
Bunun sebebi olarak da özellikle iþ yeri
ortamý göz önüne alýndýðýnda akýl yerine
duygularla tepki verilmesi gösterilmektedir.
Fikirlerin çok marjinal görülmesi ihtimalin-
den, kabul edilebilirliðinin zor olacaðý ve
farklý davranýþlar sergilenebileceði düþüncesi
ile endiþe edilmektedir [2,3,10].

"Açýkladýðým fikirlerin sýrf kendi çýkarýma
uygun olduðu için tarafýma aitmiþ gibi
görülmesinden korkarým. Karþýmdakinin
beni kendi iþine geldiði gibi anlamasýndan
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korkarým. Kendimi ifade etmek istediðim
þekilde ifade edememekten korkarým". [3]

"Ýþyerinde önceliðin iþ olduðunu
düþündüðüm için kiþileri rahatsýz etmeme-
si gereken bazý fikirlerin kiþiselleþtir-
ilebiliyor olmasý beni rahatsýz eder. Ýnsan-
larýn akýllarý yerine duygularýyla tepki ver-
melerinden de hoþlanmam". [10]

Araþtýrma sonuçlarý katýlýmcýlarýn %
77'sinin (17/22) iletiþimde fikirlerini ortaya
koyarken açýk, net, ýlýmlý bir tavýr
sergiledikleri, fikrin içeriðinin ruh hallerini
etkilediði ve yanlýþ anlaþýlmamaya özen
gösterdikleri  ortaya çýkmýþtýr.

5. Fikrini Kabul Ettirme

Katýlýmcýlarýn % 50'si (11/22) fikirlerini
kabul ettirdiklerinde mutlu olduklarýný dile
getirmiþlerdir..[1,3,7,8,10,11,13,14,15,16,1
9,20,21,22].  

Katýlýmcýlar yaþadýklarý memnuniyeti tat-
min duygusu [7,14], iyi hissetme[10],
rahatlamýþ hissetme [11] ve kendine olan
güvenin artmasý [8] þeklinde belirt-
miþlerdir. Genel anlamda ele alýndýðýnda
fikrini kabul ettiren insanlarýn hepsi de
olumlu duygular hissetmektedirler.
Kendilerini ne kadar iyi hissettiklerini
belirleyen unsurlar ise iþin yerine getir-
ilmesi, konunun önemi ve ikna süresine
göre farklýlýk göstereceði belirtilmiþtir [9].

"Yöneticim veya meslektaþlarým bir fikri-
mi kabul ettiklerinde tabii ki memnun olu-
rum, çünkü kendimce en doðru olduðunu
düþündüðüm bir yol baþkalarý tarafýndan da
anlaþýlmýþ ve onaylanmýþtýr". [19]

"Konunun önemine ve ikna sürecinin uzun-
luðuna baðlý olarak tatmin duygusu
yaþarým. Sýradan bir konu ise hiçbir þey
hissetmem". [9] 

Cinsiyete göre ele alýndýðýnda, kadýn ve
erkekler arasýnda fikirlerini kabul ettirme
yönünden bir farklýlýk gözlenmemiþtir
(Kadýn: %50, erkek: %50). 30 yaþ ve altý
grubundakilerin  %  64'ü (9/14), 31 yaþ ve
üzerindekilerin %36'sý (5/14) fikirlerini
kabul ettirme konusunda ýsrarcý görülmekte-
dir.  Burada mesleðin ilk yýllarýnda birey-
lerin daha ýsrarcý davrandýklarý  söylenebilir.

Karþýdaki bireyi ikna ederek kendi fikrini
kabul ettirme bütün katýlýmcýlarda pozitif
bir etki yaratmaktadýr. Katýlýmcýlar kendi-
lerini baþarýlý bir þekilde ifade edebildik-
lerini [1], ortaya koyduklarý fikirlerinin
mantýklý olduðunu [2], fikirlerinin doðru
olduðunun onaylandýðýný [3], görevlerini
iyi yaptýklarýný [7] ve yapýlmasý gereken bir
iþin yürümesini saðladýklarýný [12] hisset-
tikleri için fikirlerini kabul ettirme onlar
için bir mutluluk kaynaðý olmaktadýr. Özel-
likle de iþyerinde yönetici ya da iþ
arkadaþlarý tarafýndan fikirlerinin kabul
edilmesinin katýlýmcýlar için daha fazla
önem taþýdýðý ortaya çýkmýþtýr. 

6. Eleþtiri Yapma

Eleþtiri yaparken insanlarýn ne söyledik-
lerinin yaný sýra nasýl bir tavýr ve tutum
içinde düþüncelerini ifade ettikleri de
önemlidir. Karþýdaki bireyin eleþtiriye karþý
hassasiyeti ve kiþiliði eleþtiri yaparken göz
önünde bulundurulmalýdýr. Eleþtiriler ve
verilen tavsiyeler dostane bir tavýrla eleþtir-
ilen insanla empati kurarak yapýlmaktadýr.
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Eleþtirilerin mümkün olduðunca eleþtiri
yapan bireyin kendi fikirlerine göre yapýl-
mayýp, karþýdaki bireyin içinde bulunduðu
þartlar deðerlendirilerek objektif olarak
yapýlmaya çalýþýldýðý belirlenmiþtir [1,9,12].

"Eleþtirdiðim kiþiyle empati kurmaya
çalýþýrým, onun o anda neler hissettiðini
anlamaya çalýþýr üslubumu ona göre belir-
lemeye gayret gösteririm. Aþaðýlayýcý ya
da itici olmaktan kaçýnýrým". [1]

"Genellikle acýmasýz olmamaya çalýþýrým.
Eleþtiri kaldýramayan biriyse, lafý biraz
dolandýrýrým. Eleþtirilere kulak asmayan
biriyse, eleþtirimi net bir þekilde yaparým". [9]

"Eleþtirilerin kiþisel fikirlerimden öte,
karþýmdakinin ciddi anlamda iyiliði için
verilen dostça tavsiyeler olmasýna dikkat
ederim". [12]

Eleþtirinin konusu ve kapsamý da sadece
eleþtirilen konu ile sýnýrlandýrýlmalý, karþý-
daki insanýn kiþiliðine bir saldýrý þekline 
dönüþmemelidir.
[3,4,13,14,15,16,17,19,20,21]. 

Eleþtirinin sunuluþ þekline gelince, katýlým-
cýlardan biri önce pozitif eleþtiri yapýp daha
sonra negatif olan konulara deðinmeyi ter-
cih ettiðini belirtmiþtir [6,15].

"Karþýmdakinin kiþiliðine saldýrý olarak
algýlamayacaðý sýnýrlarda kalmaya özen
gösteririm. …Kiþinin davranýþýna yol açan
þartlarý deðerlendirip bir yargýya varmaya
çalýþýrým". [14].

"Önce artý yönlerini vurgular, takdir ettiði-
mi belirtirim. Sonra eksik gördüðüm

hususlarda dostça öneri ve paylaþýmlarda
bulunurum" [6].

Katýlýmcýlardan iki tanesi mükemmeliyetçi
kiþilik yapýlarýndan dolayý eksik yapýlan iþe
tahammül edemediklerini bu yüzden de
gerçekleri acýmasýzca karþýdaki insanýn
yüzüne vurup sert bir þekilde eleþtiri yapmak-
tan çekinmediklerini aktarmýþlardýr [2,18]. 

Cinsiyete göre erkek ve kadýnlar arasýnda
eleþtiriye bakýþ açýlarý yönünden bir farklýlýk
görülmemektedir (Kadýn: % 50, Erkek: % 50
(5/10). Yaþa göre ise, 30 yaþýn altýndaki
katýlýmcýlarýn % 70'i(7/10), 31 ve üzerindek-
ilerin % 30'unun(3/10) eleþtiriye bakýþlarýn-
da bir farklýlýk görülmektedir.   Eleþtiriye
verilen tepki deneyimlere de baðlý bir olgu
olduðu için yaþ arttýkça eleþtiriye tahammül-
süzlüðün de  arttýðý söylenebilir.

Araþtýrma kapsamýnda katýlýmcýlarýn % 73'ü
(16/22) eleþtiride bulunurken karþýdaki
bireyi kýrmayacak, küçük düþürmeyecek,
bireyin kiþiliðine yönelik olmayan bir üslupla
eleþtiri yapmaya dikkat ettiklerini ve
kelimeleri özenle ve dikkatle seçerek kibarca
eleþtirdiklerini belirtmiþlerdir. Dolayýsýyla,
eleþtirinin yapýcý olmasý gerekmektedir. Öte
yandan, eleþtiriyi sert bir dille ifade eden
katýlýmcýlar da bulunmaktadýr.

7. Ses Kullanýmý

Ses kullanýmý da iletiþim kurarken dikkat
edilen unsurlar arasýnda yer almaktadýr.
Ses kullanýmýnda en çok öne çýkan unsur
sesin yüksekliði ve tonu olmuþtur.
Katýlýmcýlarýn % 59'u (13/22) konuþurken
seslerinin duyulabilecek bir yükseklikte
olmasýna ve ses tonlarýna dikkat ettiklerini
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[1,2,4,6,7,13,14,15,16,20,21,22] dile getir-
miþlerdir. 

Cinsiyete açýsýndan ele alýndýðýnda  " ses
kullanýmý" temasýna göre; kadýn ve erkekler
arasýnda bir farklýlýk yoktur (Kadýn: % 50,
erkek % 50 (6/12). Yaþ deðiþkeni açýsýndan
incelendiðinde, 30 yaþ altýndaki katýlým-
cýlarýn % 58'i (7/12), 31 yaþ ve üzerindeki
katýlýmcýlarýn 42'si (5/12) konuþurken ses
tonunun önemini vurgulamýþlardýr. 

Katýlýmcýlar ses tonlarýnýn söylenenlerin
önemine göre [2,19], insana ve ortama göre
[6] ayarlamaktadýrlar. Bazý katýlýmcýlar ses
tonlarýnýn sabit ve tekdüze olmamasý gerek-
tiðini belirtmiþlerdir. Bu katýlýmcýlara göre
sabit ses tonu iletiþimde baþarýsýzlýk ve
tekdüze bir ses tonu da ilgiyi uyanýk tutama-
mak anlamýna gelmektedir. 

"Vurgusuz, tonlamasýz metalik bir ses bana
iletiþim baþarýsýzlýðýný hatýrlatýr". [2]

Ses kullanýmýnda ayrýca tavrýn da dikkat
edilmesi gereken bir unsur olduðu ortaya
konmaktadýr. Katýlýmcýlar konuþurken
sesin saygýlý, seri ve ikna edici olmasýna
[6,18], buyurgan olmayan [4] ve sesi tered-
dütsüz [9] bir tavýr içerisinde kullanmaya
dikkat ettiklerini belirtmiþlerdir. 

Elde edilen bulgular çerçevesinde katýlým-
cýlarýn % 68'inin (15/22) iletiþimde ses kul-
lanýmýný önemli bir unsur olarak algýladýk-
larý görülmüþtür. Bu doðrultuda,  ses din-
leyiciler üzerinde hakimiyet kurmak için
kullanýlan bir araç deðil, daha çok karþýdaki
insanýn ilgisini çekmek amacýyla kullanýlan
bir yöntemdir. Sesle birlikte ortaya konan
tavýr da önemli görülmektedir. Bu tavýr da

yine ayný çizgide karþýdaki insaný rahatsýz
etmeyecek bir þekilde ortaya konmalýdýr. 

8. Eðitim Alma

Güvenli davranýþ kapsamýnda eðitim alma
temasýna dair farklý katýlýmcý görüþleri
ortaya konmuþtur. Bazý katýlýmcýlar eðitim
almanýn gerekli olduðunu savunurken, bazý
katýlýmcýlar ise eðitim almanýn gereksiz
olduðu görüþündedirler. Öte yandan, bazý
katýlýmcýlar ise kararsýz kalmýþlardýr. 

Ýletiþimi geliþtirmek için eðitim alýnmasý
gerektiðini düþünen katýlýmcýlar daha önce
böyle bir eðitimi aldýklarýný ve aldýklarý
eðitimin kendilerine katký saðladýðýný
belirtmiþlerdir. Bu eðitimin karþýdaki
bireyi anlama, dinleme ve kendini anlata-
bilme becerileri kazandýrdýðý dile getir-
ilmiþtir [2,6,14].

"Kesinlikle alýnmalýdýr. Ýletiþim becerileri,
çatýþma çözme becerisi, diksiyon gibi
eðitimler alýnmalýdýr ve uygulamalý
olmalýdýr". [14]

"Gereklidir. Ben aldým. Empati kurmayý
öðrenmek çok gerekli. Bence birbirini
anlayamamak tüm sorunlarýn temelini
oluþturuyor. Takým çalýþmasý baþka türlü
olmaz". [6]

Bu tür bir eðitimin insanlara katký saðla-
mayacaðýný düþünen katýlýmcýlar, iletiþim
becerilerinin insanýn kendi kiþiliðinde ve
doðasýnda var olan özelliklere baðlý
olduðunu düþünmekte, bu nedenle de son-
radan bu özelliklerin kazandýrabilineceðine
inanmamaktadýrlar [1,9,16,17,18,19].
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"Eðitim almak gerekmez. Ýnsan tecrü-
beleriyle iletiþim becerisini kazanýr". [18]

"Ýletiþim yeteneði kiþinin doðasýnda vardýr,
sonradan kazanýlmasýnýn mümkün
olduðunu düþünmüyorum". [1]

"Eðitimin bu konuda faydasý olacaðýný
düþünmüyorum. Aklý baþýnda her insan
yalnýz kaldýðýnda hatalarýný görebilir;
bazýlarýný düzeltebilir, bazýlarýný düzelte-
mez. Aklý baþýnda deðilse ömrü boyunca
eðitim alsa da bir þey deðiþmez". [9]

Eðitimin gerekliliði hakkýnda kararsýz olan
katýlýmcýlarýn % 60'ý (3/5), alýnan eðitimin
bireyin eðitimi içselleþtirme kapasitesine
[3], kiþilik özelliklerine [4] ve becerilerine
[11] göre farklýlýk göstereceðini düþündük-
leri için eðitimin faydalý olacaðýndan
þüphelidirler. Kararsýz katýlýmcýlarýn % 40'ý
(2/5) eðitimin Türkiye'de pek de iç açýcý
olmayan insan iliþkilerini geliþtirmek [8]
ve iþ yerinde kullanýlabilecek davranýþ
kodlarý geliþtirebilmek [10] adýna gerekli
olabileceðini ifade etmiþlerdir. Kararsýz bir
katýlýmcý da eðitimlerin çok da gerekli
olmadýðý yönünde fikir beyan etmiþtir. 

"Eðitimler alýnabilir tabii ama kiþi bu
eðitimleri içselleþtirebilecek kapasitede
deðilse pek de bir faydasý olmayabilir". [3]

"Bir noktaya kadar iþe yarayabileceðini
düþünüyorum. Ancak bu iliþkilerin daha
büyük bir yüzdesi kiþilerin kiþilik özellik-
lerine baðlý olduðundan büyük bir deðiþim
olmayacaktýr". [4]

"Kiþiye göre deðiþir. Bazý insanlarýn
empati duygusu yüksektir ve iletiþim

becerileri de farklýlýk gösterir". [11]

"Gerekli olabilir. Ýþyerlerinde iletiþimin
saðlýklý olabilmesi ve iþin doðru düzgün
yapýlabilmesi için tüm çalýþanlara o iþ yer-
ine özel belirli davranýþ kodlarý anlatýla-
bilir". [10]

Ýnsan iliþkilerini ve iletiþimi geliþtirmek için
alýnacak eðitimin içeriði de önemlidir.
eðitimin içeriðinde insan iliþkileri, psikoloji,
empati kurma, soru sorma, karþýdakini din-
leme gibi konular ortaya çýkmýþtýr. Bu tür bir
eðitimin gerekli olduðunu düþünen katýlým-
cýlar, alýnacak eðitimin hem teorik bilgiler,
hem de pratik uygulamalar içermesi gerek-
tiðini belirtmiþlerdir. Uygulamalar da takým
çalýþmasý ile gruplar halinde gerçekleþtir-
ilmelidir [13]. Zira öðretimde takým çalýþ-
masýnýn önemi ve faydalarý bilinmekte ve
sýkça ifade edilmektedir. Hesapçýoðlu
(2008) grup çalýþmasýnýn ve tartýþmasýnýn
nasýl düzenlenmesi ve yönetilmesi gerektiði-
ni ayrýntýlý olarak tanýmlamaktadýr  (s.285-
291). Eðitimi verecek olan eðitimcinin
taþýyacaðý nitelikler de göz önüne alýn-
malýdýr. Eðitimci profesyonel ve insan
psikolojisi hakkýnda bilgili olmalýdýr. 

"Alýnan eðitim hem teorik hem de uygula-
malý olmalýdýr bence. Ýnsan psikolojisini ve
dinamiklerini bilmek önemli bir noktadýr".
[11]

"Eðitim verilecekse, bu eðitim, psikoloji,
insan iliþkileri konusunda uzmanlaþmýþ
kiþilerin pratiðe yönelik hazýrlayacaklarý
(drama metodunun kullanýldýðý) bir eðitim
olmalý diye düþünüyorum. Teorik eðitim
bir iþe yaramaz". [3]
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Güvenli davranýþ sergilemede eðitim alma
temasýna deðinen katýlýmcýlarýn % 21'i (3/14)
eðitimin gerekli olduðunu düþünürken, %
43'ü (6/14) eðitimin kiþilerarasý iletiþimi
geliþtirmede hiçbir katkýsýnýn olmayacaðýný
savunmaktadýr. Katýlýmcýlarýn % 36'sý (5/14)
ise bu tür eðitimlerin faydasýndan emin
olmamakla birlikte, alýnacak eðitim, eðitim
veren ve eðitimi alan bireye ve eðitimin içer-
iðine göre katký saðlayabilme olasýlýðý
olduðunu ifade etmiþlerdir. Cinsiyet açýsýn-
dan bakýldýðýnda ise kadýnlarýn % 67'si (4/6)
eðitim almanýn gerekli olduðunu
savunurken, erkeklerin % 33'ü (2/6)
eðitimin gerekmediðini savunmaktadýrlar.
Yaþa göre eðitim konusunda bir farklýlýk
görülmemektedir.  30 yaþ ve altý grubu ile 31
yaþ ve üzerindekilerin % 50'si(3/6) eðitim
alýnmasý konusunu dile getirmektedir.

9. Sorulara Cevap Verme

Katýlýmcýlar sorulara açýk, net, doðru, kýsa ve
öz bir þekilde cevap verme eðilimindedirler.
Katýlýmcýlar kendilerine bir soru sorulduðun-
da lafý dolandýrmadan ve sorunun sýnýr ve
konusundan çýkmadan ve detaylara çok fazla
girmeden cevap verdiklerini söylemiþlerdir
[3,4,11,14,15,17,19,21,22].

"Soruyu ayrýntýlý bir þekilde düþünür,  yani
olabildiðince net, açýk, lafý dolandýrmadan
bir yanýt vermeye dikkat ederim". [4]

Sorulara nasýl cevap verdiklerinin yaný sýra
katýlýmcýlara sorulara cevap verirken nelere
dikkat ettikleri de sorulmuþtur. Bu soruya
cevaben katýlýmcýlar kendi açýlarýndan
sorulara cevap vermeden önce konunun
özünü, ayrýntýlarýný ve karþýdaki bireyin ne
düþündüðünü öðrenmeye çalýþtýklarýný dile

getirmiþlerdir. Bunun sebebi ise bazen
zaman kazanmakken, bazen de sorunun
doðru anlaþýldýðýnýn teyit edilmesi ola-
bilmektedir [2,13,14,15,16,17,18]. 

"Öncelikle neye göre ve neden sorularýna
cevap ararým. Bu sorularýn cevaplarýný
öðrenmeye çalýþýrým". [17]

"Verdiðim cevabýn karþýmdakini tatmin
etmesine bakarým". [15]

Sorulara cevap verirken bireyin kendisinde
dikkat ettiði unsurlarýn yanýnda soruyu
soran bireye dair dikkat edilen ayrýntýlar da
vardýr. Soruyu soran bireyinin beklentileri,
katýlýmcý ile olan samimiyeti, katýlýmcýya
bakýþ açýsý, sosyal sýnýfý, ekonomik ve
psikolojik durumu da soruya verilecek cev-
abý etkilemektedir. Bu unsurlar da dikkate
alýnarak karþýdaki insaný kýrmayacak ve
tatmin edecek bir cevap verildiði
görülmektedir [10,12,21]. 

"Karþýmdakinin beklentilerine, sosyal
sýnýfýna, ekonomik durumuna, psikolojik
durumuna ve bana olan bakýþ açýsýna
dikkat ederek cevap veririm". [21]

"Sorunun (...) kim tarafýndan sorulduðuna
bakarak karþýdakini tatmin edebilecek bir
yanýt vermeye çalýþýrým". [10]

Güvenli davranýþ baðlamýnda katýlýmcýlarýn
% 50'sinin (11/22) sorulara cevap verme
temasýna dikkat ettikleri görülmüþtür.
Katýlýmcýlarýn sorulara sorunun içeriðine,
soruyu soran kiþiye iliþkin ayrýntýlarý göz
önünde bulundurarak genellikle doðru, kýsa
ve öz cevaplar vermeye özen gösterdikleri
tespit edilmiþtir.

217

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 217



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

Cinsiyete göre; kadýnlarýn % 55'i (5/9),
erkeklerin % 45'inin (4/9) sorulara açýk ve
net cevap vermekten yana olduklarý
görülmektedir. Bu durum dil eðitiminde de
önemli bir konudur. Yaþ deðiþkeni açýsýn-
dan incelendiðinde 25-30 yaþ arasýndaki
katýlýmcýlarýn % 78'i (7/9), 31 yaþ ve üzeri
grubunun ise % 22'si (2/9) sorulara açýk,
net ve öz cevaplar verme yönünde fikir
sahibidirler. Genç katýlýmcýlarýn karþýlarýn-
daki bireylerle diyaloglarda açýk olmayý
benimsedikleri ortaya konulmuþtur.

TARTIÞMA VE SONUÇ

Güvenli davranýþ becerileri geliþmiþ olan
bireylerin, göz temasý kuran, ses tonu
duyulabilecek düzeyde olan, sorulara
düþünceli ve dürüst cevaplar veren,
kendine güvenini yansýtan bir vücut dili
kullanan, dinleyicilerin dikkati çeken,
kendi görüþlerini kabul ettirmek için kendi
fikrini savunan, karþýdaki insaný ikna etm-
eye çalýþan ve bütün bu davranýþlarý neza-
ket çerçevesinde dile getiren insanlar
olmasý gereklidir (Chakraborty, 2009:13;
Ellis, 2002:46). Araþtýrmanýn bulgularý da
verilerle paralellik göstermektedir. Ortaya
çýkan temalar yoðunluk derecelerine göre
"vücut dili" (% 86), "ikna etme" (% 86),
"hakkýný savunma" (% 82), "kendi fikirleri-
ni ortaya koyma" (% 77), "fikrini kabul
ettirme" (% 77), "eleþtiri yapma" (% 73),
"ses kullanýmý" (% 68), "eðitim alma" (%
64), "sorulara cevap verme" (% 50) olarak
belirlenmiþtir. Katýlýmcýlarýn en çok önem
verdikleri temalar; vücut dilini kullanma
(% 86) ve karþýsýndaki bireyi ikna etme
yeteneði (% 86) olarak ortaya konmuþtur.
Öte yandan, katýlýmcýlarýn güvenli davranýþ
sergilemede en az deðindiði tema ise soru-

lara cevap verme (% 50) olmuþtur. 

Ýletiþimde güvenli davranýþ becerileri cin-
siyet baðlamýnda incelendiðinde kadýnlar
"vücut dili kullanýmý, hakkýný savunma,
karþýsýndaki bireyi ikna etme, sorulara açýk
ve net cevap verme ve kiþilerarasý iliþkilerin
geliþtirilmesinde eðitimin gerekli olduðunu"
savunurken  erkekler bunun gerekli
olmadýðýný, insanýn yaþam süreci içinde
deneyimleri ile öðrenebileceðini savunmak-
tadýrlar. "Kendi fikirlerini ortaya koyma"
temasý erkekler tarafýndan kadýnlara kýyasla
daha fazla öne çýkarýlmýþtýr. Bu durum,
kadýnýn ve erkeðin toplumsal rollerinin
toplum tarafýndan farklý þekillerde tanýmlan-
masýndan ileri gelmektedir.  Toplum, kadýnýn
erkekten daha yumuþak baþlý ve daha az
iddiacý olmasýný beklemektedir. Buna
karþýlýk erkeðin fikrinde direnmesi olaðan
karþýlanmaktadýr (Kaðýtçýbaþý, 2005).
"Fikrini kabul ettirme,  eleþtiri yapma, ses
tonunu ayarlama" temalarýnda cinsiyet
açýsýndan bir farklýlýk görülmemiþtir.

Yaþ deðiþkeni açýsýndan ele alýndýðýnda 30
yaþýn altýndaki grubun  güvenli davranýþ
konusunda daha dinamik olduðu
söylenebilir. "Vücut dilinin kullanýlmasý,
kendi fikirlerini açýk ve net bir þekilde
ortaya koyma, sorulara açýk ve net cevap
verme" temalarýný 30 yaþ altý grup daha
çok önemsemektedir. "Fikirlerini kabul
ettirme, eleþtiriye açýk olma, iletiþimde
eðitimin gerekliliði" temalarýnda yaþ gru-
plarý arasýnda bir farklýlýk tespit
edilmemiþtir. Yalnýzca "karþýsýndaki bireyi
ikna etme" temasýnda 30 yaþ ve üzerindek-
iler karþýlarýndaki bireyleri ikna ederken
daha inandýrýcý yöntemler kullandýklarýný
belirtmiþlerdir.
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Hoy ve Miskel (2010) tarafýndan da belir-
tildiði gibi göz temasý iletiþimde büyük
önem taþýmaktadýr. Göz temasý karþýdaki
bireyin fikrine katýlýmý gösterirken, baþka
yerlere bakmak da ilgisizliði gösterebilir.
Bu beceri ayný zamanda meslektaþlar
arasýnda ve öðretmen-yönetici arasýndaki
iletiþime de olumlu etki etmektedir.
Mesleki açýdan ele alýndýðýnda da öðret-
menlikte göz temasý kurmak, iletiþimde
gönderilen mesajýn öðrenciler tarafýndan
anlaþýlýp anlaþýlmadýðýný ya da öðrencinin
iletiþim kanallarýnýn açýk olup olmadýðýný
anlamak için kullanýlan etkili bir yöntemdir.
Bu doðrultuda, bulgular katýlýmcýlarýn da
iletiþimde göz temasýna önemli derecede
özen gösterdiklerini ortaya koymuþtur. 

Fikirlerini ortaya koymak ve karþýdaki
insaný ikna etmek için bir baþka sebep de
sorunlarý çözmek olarak görülmektedir.
Sorunlarý çözmek ve ikna edici olabilmek
için de öncelikle eldeki sorunun tanýmlan-
masý, daha sonra artý ve eksi yönleri
tartýþýlarak çözüm önerilerine ulaþmak
sorunu çözme adýmlarýný oluþturmaktadýr
(Daft, 2006). Katýlýmcýlar da sorunlarý
çözmek ya da karþýdaki bireyi ikna ede-
bilmek için sorunlarý bütün boyutlarýyla ele
aldýklarýný ve yapýcý bir yaklaþýmla sorun-
larý çözmeye çalýþtýklarýný belirtmiþlerdir. 

Öðretmenlik mesleði baðlamýnda ele
alýndýðý zaman ses tonunun, vurgusunun ve
yüksekliðinin kontrol edilmesi ve gerektiði
gibi kullanýlmasý önemlidir. Sesin baþarýlý
kullanýmý katýlýmcýlarýn da belirttiði gibi
öðrencinin ilgisini çekme ve bu ilgiyi
devam ettirebilmede önemli bir rol oyna-
maktadýr. Ancak, araþtýrma bulgularý
katýlýmcýlarýn iletiþimde güvenli davranýþ

becerileri arasýnda yer alan ses tonu
temasýna diðer temalara oranla daha az
özen gösterdiklerini ortaya koymuþtur. 

Ames (2008) tarafýndan yapýlan çalýþma
kiþilerarasý güvenli davranýþ geliþtirmenin
yardýmcý sonuçlar (iþleri tamamlama, kay-
naklarý koruma, vs.) üzerinde olumlu bir
etki yarattýðýný, sosyal sonuçlarý (iletiþim
geliþtirme, güveni sürdürme, vs.) ise olum-
suz etkilediðini ortaya koymuþtur. Bu
doðrultuda birey kendi haklarýný ne kadar
çok savunursa diðerleri tarafýndan o kadar
sevilmediði sonucuna varýlmýþtýr. Bu yüz-
den de birçok birey özellikle iþyerlerinde
diðerleriyle problem yaþamamak adýna
güvenli davranýþ sergilemekten kaçýnmak-
tadýr. Bu araþtýrma sonuçlarý da benzer bul-
gular ortaya koymuþtur. Katýlýmcýlar
sürtüþmeden kaçýnmak amacýyla zaman
zaman haklarýný savunmak yerine susmayý
tercih ettiklerini ifade etmiþlerdir. 

Öte yandan, bireylerin sahip olduklarý hak-
larýnýn farkýnda olmamalarý güvenli
davranýþ sergilemeye engel olmaktadýr
(Minibaþ-Poussard, 2002:426).  Ancak,
araþtýrma bulgularý bu durumun katýlým-
cýlar için bir engel teþkil etmediðini göster-
miþtir. Nitekim, katýlýmcýlar çoðunlukla
kendi duygu ve düþüncelerini ifade ettik-
lerini ve bunun sonucunda da kendilerini
mutlu hissettiklerini dile getirmiþlerdir.
Yine katýlýmcýlar 'hayýr' deme haklarýný kul-
landýklarýný belirtmiþlerdir. Bu baðlamda
katýlýmcýlarýn güvenli davranýþ sergiledik-
leri sonucuna varýlabilir.

Genel olarak ele alýndýðýnda, örgüt
içerisinde iletiþim bireylerin bir arada
çalýþmasý için gerekli görülen bilgi ve
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anlayýþýn saðlanmasý ve birlikte çalýþma
isteðinin oluþturulmasý amaçlarýný gütmek-
tedir. Böylelikle, iþ performansýnýn ve iþ
tatmininin daha iyi olacaðý düþünülmekte-
dir (Davis, 1977:509).

Bu araþtýrmada da katýlýmcýlarýn güvenli
davranýþ sergileyerek açýk iletiþimde
bulunmak yoluyla meslektaþlarý ve yöne-
timle olan iliþkilerini daha etkin bir þekilde
yürütebildikleri tespit edilmiþtir.  Fikirlerin
açýk ve doðru bir þekilde baþkalarýyla
özgürce paylaþýlmasý örgütlerde kuþku ve
güvensizliði de önleyen bir durum olarak
belirtilmektedir (Memduhoðlu ve Zengin,
2010). Bu doðrultuda, araþtýrmalarýn da
gösterdiði gibi (Pearsall ve Ellis,
2006:585) güvenli davranýþýn iletiþimi
daha etkin hale getirerek iþ performansýný
iyileþtirdiði sonucuna varýlabilir. 

Güvenli davranýþ eðitimleri, ile ilgili liter-
atür kapsamýnda bu eðitimlerin daha çok
bireyin haksýz bir davranýþa maruz
kaldýðýný hissettiði zaman kendisini savu-
namadýðý, yaþamýný etkileyen olaylara
karþý tepki gösteremediði, hayatýnda önem-
li bir yeri olan kiþilere karþý sevgi ve ilgisi-
ni gösteremediði ve bu davranýþlarý sergile-
meye kalktýðýnda dozu ayarlayamadýðý için
genellikle saldýrgan olarak nitelendirildiði
durumlarda faydalý olmaktadýr (Minibaþ-
Poussard, 2002:418).  Araþtýrmanýn eðitim
boyutuyla ilgili sonuçlar ise ilgi çekicidir.
Bir eðitim kurumunda çalýþan bireyler olan
katýlýmcýlar güvenli davranýþ eðitimi alýn-
masýnýn gerekliliði konusunda çoðunlukla
olumsuz fikirler beyan etmiþ ya da kararsýz
kalmýþlardýr. Nitekim, araþtýrma sonucunda
görülmüþtür ki, bazý katýlýmcýlar hakkýný
savunma durumunda da sessiz kalmayý ter-

cih  etmektedirler. Bunun sebebinin de ses-
lerini yükseltseler bile kararlarýn üst yöne-
tim tarafýndan alýndýðý ve durumun pek
deðiþmeyeceði düþüncesi olduðu belir-
tilmiþtir. 

Katýlýmcýlarýn genel eðilimi, iletiþim becer-
ilerinin kiþilik özelliklerine baðlý olduðu
için iletiþim becerileri eðitiminin
davranýþlarda belirgin derecede deðiþikliðe
neden olmayacaðý yönündedir. Yine de,
katýlýmcýlar bu tür eðitimlerin iþyeri
ortamýnda belirli davranýþ kodlarý
kazandýrmasý açýsýndan fayda saðlayabile-
ceðini düþünmektedirler. Bu doðrultuda,
çalýþanlarýn makul düzeyde güvenli
davranýþ sergilemelerinde eðitimin önemi
yadsýnamaz. Araþtýrma sonuçlarýnda ayrýca
verilecek eðitimlerin uygulamaya yönelik
olmasý gerektiði de vurgulanmýþtýr.
Dolayýsýyla, ortak bir iletiþim dili oluþturu-
labilmesi amacýyla iþyerinde çalýþanlara
uygulamaya yönelik eðitimler verilmesi ve
bu eðitimlerin daha çok iþyeri ortamýnda ve
grup düzeyinde gerçekleþtirilmesi gerek-
mektedir. Nitekim, Hoy ve Miskel (2010)
da örgütlerde hedeflere ulaþabilmek için
yoðun bir iletiþimin gerekli olduðunu ve bu
doðrultuda örgüt içerisinde iletiþim
aðlarýnýn kurulmasý gerektiðini belirt-
miþlerdir. Ýlgili alanyazýn ve araþtýrma bul-
gularý çerçevesinde güvenli davranýþ
eðitimleriyle bu durum gerçekleþtirilerek
örgüt hedeflerine daha kolay ulaþýlabile-
ceði söylenebilir. 

Her nitel araþtýrmada olduðu gibi bu
araþtýrmanýn da sýnýrlýlýklarý mevcuttur.
Araþtýrma sonuçlarý yalnýzca Ýngilizce
okutmanlarýndan elde edilen verilerle sýnýr-
lýdýr. Elde edilen bulgular farklý grup ve
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farklý yöntemlerle, farklý zamanlarda tekrar
araþtýrýlarak teyid edilmelidir. Böylelikle
araþtýrma bulgularýnýn transfer edilebilir-
liði daha da artacaktýr. 
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Özet: Bu çalýþmada özel eðitim alan öðretilebilir zihinsel engelli çocuklarýn ruhsal ve sosyal uyu-
munda sportif rekreasyon faaliyetlerinin etkili olup olmadýðýný belirlemek amaçlanmýþtýr.
Araþtýrma grubunu, özel eðitim alan ve 10-16 yaþ aralýðýnda olan 40 öðretilebilir zihinsel engeli
olan çocuk oluþturmaktadýr. Çocuklar yansýz atama yaklaþýmýyla, yirmi kiþilik iki gruba (deney ve
kontrol) ayrýlmýþtýr. Uygulama grubuna haftada 2 gün, birer saat, toplam 12 hafta sportif rekreasy-
on programý uygulanmýþtýr. Araþtýrma öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde oluþturul-
muþtur. Gruplarýn sosyalleþme düzeylerini belirlemek amacýyla veri toplama aracý olarak
"American Association on Mental Deficiency" Adaptive Behavior Scala (AAMD)" Uyumsal
Davranýþ Skalasý ve "Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeði" kullanýlmýþtýr. Uygulama programýnýn
öncesinde ve sonrasýnda çocuklarýn ailelerinin ve özel eðitim öðretmenlerinin deðer-
lendirmeleriyle toplanan veriler karþýlaþtýrýlmýþtýr. Veriler SPSS 16.0 paket programý ile
yapýlmýþtýr. Verilerin deðerlendirilmesinde T Testi, Kovaryans Analiz (ANCOVA) ve Korelasyon
kullanýlmýþtýr. Sonuç olarak deney grubunda yer alan ve düzenli sportif rekreasyon etkinliklerine
katýlan öðretilebilir zihinsel engeli olan çocuklarýn ruhsal uyum ölçeði alt boyutlarýndan nevrotik
ve davranýþ sorunlarýnda ön test ve son test arasýnda anlamlý farklýlýk olduðu görülmüþtür
(p<0.05). Ayrýca bu farkýn kontrol grubuna göre de azalan bir fark olduðu, diðer davranýþ sorun-
larý boyutunda ise bir fark oluþmadýðý belirlenmiþtir (p>0.05). Sosyalleþmelerinde ise pozitif bir
geliþme olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Uyum, Ruhsal Uyum, Zihinsel Engel, Sportif Rekreasyon.

THE IMPORTANCE OF SPORTING RECREATIONAL IN
THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ADAPTATION OF

MENTALLY TEACHABLE CHILDREN

Abstract: The aim of this study is to determine impact of the recreation all sports on the social
and psychological adaptation of the children who have mental disabilities and receive special edu-
cation.  The study group consist of forty children with mental disabilites who are between 10-16
and receive special education. The children are seperated in two groups for the implementation.
We implemented sporting recreation programes  twice a week for one hour throught twelve weeks.
The investigation was carried out with pretest and final test control methods. The American
Association on Mental Deficiency" Adaptive Behavior Scala (AAMD)" and "Hacettepe
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GÝRÝÞ 

Zihinsel engelliliðin çok farklý tanýmlarý
yapýlmasýna raðmen en yaygýn ve kabul
edilen tanýmý American Association on
Mental Deficiency (AAMD) tarafýndan
yapýlan tanýmdýr. Bu tanýma göre mental
retardasyon; geliþim sürecinde ortaya
çýkan uyum, davranýþlardaki yetersizlik ile
birlikte, genel zekâ fonksiyonunda önemli
derecede ortalamanýn altýnda olma þek-
linde tanýmlanmaktadýr (Patri, 1990).

Zihinsel engelli çocuklar eðitim gereksin-
imlerine göre de sýnýflandýrýlmaktadýr. Bu
sýnýflandýrmada psikolojik sýnýflandýrmada
olduðu gibi yine zekâ bölümü puanlarý kul-
lanýlmaktadýr. 
Ancak aradaki fark ise ZB puanlarý esnek
tutulmaktadýr. Bu sýnýflandýrmada zihinsel
engelliler 3 gruba ayrýlýr.

1. Eðitilebilir zihinsel engelliler ZB puan-
larý 50-54 ile 70-75 arasýndadýr. Okul
çaðýnda akademik çalýþmalarda gerilik
gösterirler. Baðýmsýz olarak yaþamlarýný
sürdürebilirler.
2. Öðretilebilir zihinsel engelliler: ZB
puanlarý 25-35 arasýndadýr. 

Genellikle okul öncesi dönemlerde gerilik-
lerinin farkýna varýlýr. Geliþim özellikleri
normallerden önemli derecede farklýlýk
gösterir "öðretilebilir" teriminin baþlýca iki
anlamý vardýr.

g Temel ve motor performans testleri
normal çocuklarýn 4 veya daha fazla yýl
gerisindedir. Zihinsel özürlü bireylerde
özrün aðýrlýk derecesi arttýkça fiziksel ve
akademik becerilerde eðitilmeleri zorlaþýr.

g Günlük yaþamýn gerektirdiði sosyal
uyum, iletiþim ve öz bakým becerilerini
öðrenebilirler. Öðretilebilir zihinsel engellil-
er yetiþkinlik çaðýna ulaþtýklarýnda sosyal
uyum becerilerine iliþkin olarak ev, yatýlý
okul ya da korumalý iþyerlerinde çalýþarak
üretime ve kendi geçimlerine katkýda bulun-
abilirler. Ancak yine de aile ve iþ yaþam-
larýnda çeþitli derecelerde baþkalarýnýn
yardýmýna baðýmlýlýk gösterirler.

3. Aðýr ve çok aðýr zihinsel engelliler ZB
puanlarý 25 ve daha düþüktür. Gerilikleri
doðuþtan fark edilebilir. Bazý basit öz
bakým becerilerini öðrenebilirler. Ancak
yaþamlarý boyunca sürekli bakým ile yardý-
ma gereksinim duyarlar (Koldaþ, 2004),
(Arnheim1973). 
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Emotional Adjustment Scala"  are used as a resource in order to determine social level of children who partici-
pated in this investigation. The datas which were collected by the parents and special intructors of the children
are compared with the begining of the implementation. Data is made with SPSS 16.0 packet programme. T Test,
ANCOVA and Correlation methods are carried out in the determination of the data for evaluation. In conclusion,
the experimental group that regularly participated in  recreation all sports activities that mental disability of chil-
dren with mental compatibility of scale, lower the size of neurotic behavior problems and pre-test and final test
is found to be significant. In the mean time, this difference noticed as a difference compared to the control group
is also decreasing, by the other behavior problems, however no any significant differences is noticed. It is con-
cluded that there is a positive improvement for the integration of the social activities. 

KeyWords: Social Adaption, Psychological Adaption, Mental Disabilities, Sports Recreation 

1Bu çalýþma yazarýn Marmara  Ünv.Saðlýk Bilimler Enst.de 2011 tarihinde yapýlan doktora tezinden 
yararlanýlarak türetilmiþ hazýrlanmýþtýr.
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Sosyal geliþim, kiþinin doðumundan
yetiþkin oluncaya kadar, baþka insanlarla
olan iliþkilerinin ve onlara karþý geliþtirdiði
ilgi, duygu, tutum ve davranýþlar gibi
toplumsal özelliklerin tümüdür. Baþka bir
anlatýmla sosyalleþme, kiþinin çevresinde
geçerli olan norm ve deðer yargýlarýna
uygun bir davranýþ geliþtirme sürecidir
(Yetim A 2000).

Çocuk, sosyalleþme süreci içerisinde
bulunduðu gurubun kurallarýna ve deðer-
lerine uymayý öðrenerek bu deðerler istem-
ini benimser. Bu süre boyunca çocuðun
çevresindeki insanlarla iliþkileri ve çevre
faktörleri çocuðun sosyal uyumu üzerinde
etkili olur (Kraus  1971).

Geliþim evrelerinin getirdiði doðal zorluk-
lara yakýn çevrenin olumsuz etkileri
katýldýðýnda, çocukta bunlara tepki olarak
çoðunlukla duygusal düzeyde bozukluklar
görülebilir. Bu olumsuz tepkilere "uyum ve
davranýþ bozukluklarý" denir. Bu ana baþlýk
altýnda parmak emme, týrnak yeme, altýný
ýslatmak gibi alýþkanlýk bozukluklarýndan,
suçluluk olarak tanýmladýðýmýz anti-sosyal
davranýþa kadar uzanan uyum güçlükleri
toplanabilir. Alýþkanlýk bozukluklarý, çoðu
fizyolojik düzeyde sayýlabilecek uyum
güçlüklerinin süregelmesi ve olumsuz birer
alýþkanlýk halinde yerleþmesi þeklinde
tanýmlanabilir (Yavuzer 2007). 

Öðretilebilir zihinsel engelliler yetiþkinlik
çaðýna ulaþtýklarýnda, sosyal uyum beceri-
lerine iliþkin olarak ev, yatýlý okul ya da
korumalý iþ yerlerinde çalýþarak üretime ve
kendi geçimlerine katkýda bulunabilirler.
Ancak yine de aile ve iþ yaþamlarýnda,
çeþitli derecelerde baþkalarýnýn yardýmýna

baðýmlýlýk gösterirler. Bu yönüyle özel
eðitim programlarý dýþa baðýmlýlýklarýný
mümkün olduðunca en aza indirmek için
planlanmaktadýr (Ersoy 2000). 

Serbest zaman psikolojik olarak kiþilik
karakteristik özelliklerini, kendine güveni,
kendine saygýyý, kendini gerçekleþtirme
imkânýný ve deneyin yaþayabilme fýrsatýný
ve ayrýca katýlýmcýnýn öðrenme becerisini
geliþtirir (Baþal 1999). Serbest zamanda
deneyim yaþayan katýlýmcýlar keþfederler
ve kendilerini gerçek dünyaya yönlendirir-
ler. Serbest zamanda kiþi sembolik
dünyanýn anlam ve deðerlerini öðrenirken,
belirlenmiþ amaçlarý gerçekleþtirir. Ayný
zamanda birey olmanýn yolunu keþfeder,
dener ve öðrenir (Baþal 1999). 

Sporun, bireyin dinamik sosyal çevrelere
katýlýmýný saðlayan sosyal bir etkinlik
olmasýndan dolayý, kiþinin sosyalleþmesinde
önemli bir role sahip olduðu bir gerçektir.
Bu noktadan hareketle, engelli bireylere
yönelik spor faaliyetleri ne kadar geliþirse,
engellilerin önündeki duvarlar da birer
birer yýkýlarak, onlarýn topluma katkýlarý ve
toplumun da engellilere katkýlarý o ölçüde
artacaktýr diyebiliriz ( Alpman 2001). 

Zihinsel engelli çocuklar, zihin ve beden
faaliyetleri açýsýndan toplumun beklentileri
seviyesinde performans gösteremedikleri
için, yaþadýklarý çevreye uyumda güçlük
çekerler. Çeþitli þekillerde gösterdikleri
uyum bozukluklarý, üzerinde uðraþtýklarý
sosyal ve akademik ödevlerde çeþitli
baþarýsýzlýklar yaþamalarýna sebep olur.
Gerçekte ise, zihinsel engellilerin sahip
olduklarý potansiyelin tamamýný kullan-
abilmeleri için baþarýyý tatmalarý yararlý
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olur. Dikkatlice planlanmýþ beden egzersi-
zleri veya spor programlarý bu kimselerin
baþarýyý tatmalarýna yardýmcý olur. Ayný
zamanda bu tür programlarýn sahip olduðu
birçok tabii özellik, zihinsel engelli çocuk-
larýn çevreye olan uyumlarýnýn saðlan-
masýnda daha gerçekçi tedavi veya rehabil-
itasyon stratejileri olarak kullanýlabilir 
(Kýnalý 2003). 

Zihinsel engeli olan bireyler genellikle
sporda diðer alanlara göre daha baþarýlýdýr-
lar. Sporun benlik saygýsý, özgüven,
sosyalleþme ve baþarý duygusunun yaþan-
masýnda önemli rolü vardýr (Bruininks
1990). 

Serbest zaman aktiviteleri zihinsel engelli
çocuklarýn yaþamda daha üretici olmalarý-
na, yaþamdan daha zevk almalarýna katkýda
bulunacaktýr. Özel eðitime ihtiyaç duyulan
çocuklarda yapýlacak olan aktiviteler için
uzun vadeli hedefler ele alýndýðýnda; engel-
li bireylerde olumlu benlik kavramý, sosyal
yeterlilik, motor becerilerde geliþim, fizik-
sel ve motor uygunluk, serbest zaman
becerileri, gerilimi giderme, oyun beceri-
leri ve yaratýcý ifadeleri geliþtirmeyi
amaçlamýþtýr (Morris 1989).

Zihinsel engelli çocuklarýn, yaþýtlarýna göre
fiziksel olarak kýsmen de olsa yetersiz
kalmalarý, onlarýn toplumdan soyutlan-
malarýný saðlamakta ve dolayýsýyla fiziksel
aktivite olasýlýklarý sýnýrlanmaktadýr. Bu
düþüncelere dayanarak zihinsel engelli
çocuða bireysel potansiyelini geliþtirmesi ve
böylece kendini tanýtmasý ve anlamasý,
anlamlý deneyimler kazanmasýný saðlayacak
eðitsel yardýmlar yapýlabilir. Amacýmýza
uygun biçimde düzenlenen sportif rekreasy-

on programlarý çocuðun duygusal, toplum-
sal ve psikosomatik yönlerini etkiler. Sportif
rekreasyon kavramý, spor, oyun, dans,
alýþtýrma ve keþfedici hareketleri kapsar.
Hareketler yolu ile elde edilen bu deneyim-
ler kendi baþlarýna bir amaç deðil, büyüme
ve geliþmede sürekli ve etkili temel bir araç
olarak düþünülmelidir. Zihinsel engelli
çocuklarda büyüme ve geliþmeyi etkileyen
önemli eðitsel yardýmlardan biri de hareket
deneyimlerinin kazandýrýldýðý rekreasyon
faaliyetleridir. 

AMAÇ

Dünyada her on çocuktan biri özel eðitime
muhtaçtýr. Ülkemizde,  Baþbakanlýk Devlet
Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý ve
Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý
iþbirliði ile "2002 Türkiye Özürlüler
Araþtýrmasý" verilerine göre, engelli olan
nüfusun toplam nüfus içindeki oraný
%12.29'dur. Ortopedik, görme, iþitme, dil
ve konuþma ile zihinsel engeli olan çocuk-
larýn oraný %2.58 iken (yaklaþýk 1.8 mily-
on) süreðen hastalýðý olanlarýn oraný ise   %
9.70'dir (Yaklaþýk 6,6 milyon). 

Zihinsel engellilik, kiþinin akademik
fonksiyonlarý yaný sýra, fiziksel ve sosyal
becerilerinde, iletiþim ve kendine bakým
aktivitelerinde yetersizliklere neden olmak-
tadýr (Alpman 2001). 

Zira hafif derecede zihinsel engeli olan
çocuklar normal yaþýtlarý ile ayný fiziksel
aktivite düzeyine sahip olurlarken, ciddi
derecede zihinsel engeli olanlar yaþýtlarýný
dört veya daha fazla yaþ geriden takip
ettikleri görülmektedir (Doðan 2008).
Yaþýtlarýna göre fiziksel olarak kýsmen de
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olsa yetersiz kalmalarý, onlarýn toplumdan
soyutlanmalarýný kolaylaþtýrmak ve
dolayýsýyla fiziksel aktivite olasýlýklarý
sýnýrlanmaktadýr. 

Bu düþüncelere dayanarak zihinsel engelli
çocuða bireysel potansiyelini geliþtirmesi
ve böylece kendini tanýtmasý ve anlamasý,
anlamlý deneyimler kazanmasýný saðlaya-
cak eðitsel yardýmlar yapýlabilir.
Amacýmýza uygun biçimde düzenlenen
sportif rekreasyon programlarý çocuðun
duygusal, toplumsal ve psikosomatik yön-
lerini etkiler. Sportif rekreasyon kavramý,
spor, oyun, dans, alýþtýrma ve keþfedici
hareketleri kapsar. Hareketler yolu ile elde
edilen bu deneyimler kendi baþlarýna bir
amaç deðil, büyüme ve geliþmede sürekli
ve etkili temel bir araç olarak düþünülme-
lidir. Zihinsel engelli çocuklarda büyüme
ve geliþmeyi etkileyen önemli eðitsel
yardýmlardan biri de hareket deneyim-
lerinin kazandýrýldýðý rekreasyon faaliyet-
leridir. Bu düþünceden hareketle, bu çalýþ-
mada öðretilebilir zihinsel engelli çocuk-
larýn ruhsal ve sosyal uyumunda sportif
rekreasyon faaliyetlerinin etkili olup
olmadýðýný test etmek amaçlanmýþtýr.

KAPSAM 

Bu araþtýrmanýn sýnýrlýlýklarý, Ýstanbul ili
Avcýlar ilçesinde Milli Eðitim Bakanlýðýna
baðlý olarak faaliyet gösteren, Avcýlar
Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim
Merkezi'nde eðitim alan 10-16 yaþlarý
arasýnda öðretilebilir zihinsel engeli olan
çocuk katýlmýþtýr. Çalýþmanýn sonucunu
çocuklarýn ailelerinin ve sýnýf öðretmen-
lerinin Hacettepe Ruhsal Uyum Anketi ve

Vineland Sosyal Uyum Skalasý'na verecek-
leri yanýtlar ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.

YÖNTEM 

Araþtýrmanýn örneklemi Milli Eðitim
Bakanlýðýna baðlý olarak Ýstanbul ili
Avcýlar ilçesinde Avcýlar Uygulama Okulu
ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde özel eðitim alan
ve 10-16 yaþ aralýðýnda, uygulama grubunu
oluþturan 2 bayan 18 erkek ve kontrol
grubunu oluþturan 5 bayan 15 erkek toplam
40 öðretilebilir zihinsel engelli çocuktur. 

Araþtýrma "ön test-son test kontrol gruplu
deneme modelinde" desenlenmiþ, veriler
tarama yöntemi ve ölçme araçlarý kullanýl-
mak suretiyle elde edilmiþtir. Çalýþmamýz-
da güvenilirliði ve geçerliliði daha önceden
sýnanmýþ olan Hacettepe Ruhsal Uyum
Ölçeði ve "American Association on
Mental Deficiency"   Adaptive Behavior
Scala, (AAMD) Uyumsal Davranýþ
Skalasýnýn geliþimsel özellikler alt baþlýk-
larýndan biri olan  "Sosyalleþme"  alanýnda-
ki maddeler kullanýlarak çocuklarýn aileler-
ine ve özel eðitim öðretmenlerine uygulan-
mýþ ilk ve son deðerlendirmelere iliþkin
bilgiler elde edilmiþtir. 

Uygulama grubuna haftada 2 gün, birer
saatlik program uygulanmýþtýr. Uygulamalarýn
daha etkin olabilmesi için 10 kiþilik iki
uygulama grubu oluþturulmuþ ve iki gruba
da ayný program uygulanmýþtýr. Kontrol
grubuna ise hiçbir þey yaptýrýlmamýþtýr.
Her iki grup da kurumdaki özel eðitimler-
ine devam etmiþlerdir.

Araþtýrmanýn amacý doðrultusunda, Ruhsal
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Uyum Ölçeðinin Nevrotik Sorunlar,
Davranýþ Sorunlarý ve Diðer Davranýþ
Sorunlarý alt ölçekleri ile Sosyalleþme
Ölçeðinin ön test ve son testlerinin öðren-
cilerin aileleri ve öðretmenlerine uygulan-
masý sonucu elde edilen 160 veri ilk olarak
bilgisayar ortamýna aktarýlmýþtýr. Verilerin
istatistik analizleri SPSS 16.0 istatistik
paket programý ile yapýlmýþtýr. 

Araþtýrmanýn alt problemlerini test etmek
için ANCOVA ve Korelasyon Testleri kul-
lanýlmýþtýr. Ön test, son test kontrol gruplu
deneysel desenlerin analizinde farklý istatis-
tik teknikler kullanýlmaktadýr. Bunlardan sýk
kullanýlanlarý, baðýmlý gruplarda t testi ile
baðýmsýz gruplarda t testi birlikte, karýþýk
ölçümler için iki faktörlü varyans analizi ve
ANCOVA'dýr. ANCOVA,  karýþýk ölçümler
için iki faktörlü varyans analizine oranla
daha fazla kullanýlmaktadýr. Yapýlan
karþýlaþtýrma çalýþmalarýnda, gruplarýn ön
test puanlarý farklý olsun veya olmasýn,
ANCOVA ile elde edilen bulgular daha
hatasýz sonuç vermiþtir (28). Bu nedenle bu
çalýþmada ANCOVA tercih edilmiþtir.

BULGULAR

Deney grubunun ailelerine göre nevrotik
sorular alt ölçek ön test puan ortalamasý
6.5, son test ortalamasý ise 5.4'tür.
Öðretmene göre ise ön test puan ortalamasý
7.0, son test puan ortalamasý ise 5.2'dir. Her
iki grupta da puan ortalamasýnda son teste
azalma görülmektedir. Ön test ile son test
arasýndaki bu fark iki grupta da istatistikî
olarak anlamlýdýr (p<0.05). Kontrol
grubunda, aileye göre ön test puan ortala-
masý 8,2, son test puan ortalamasý 8,9,
öðretmene göre ise ön test 6,9 son test ise
7,1'dir. Yani hem aileye hem de öðretmene
göre puanda artýþ olmuþtur. Puanlar arasýn-
daki fark her iki grupta da istatistikî olarak
anlamlý deðildir (p>0.05), ( Bkz. Tablo 1).

Aileden alýnan cevaplar üzerinde uygu-
lanan ANCOVA testi sonuçlarýna göre,
deney ve kontrol gruplarýnýn nevrotik
sorunlar alt ölçeði ön teste göre düzenlenmiþ
son test puan ortalamalarý arasýnda anlamlý
fark bulunmaktadýr (F(1-37)=8.806,
p<0.01). Benzer þekilde öðretmenlerden alý-
nan cevaplar üzerinde uygulanan ANCOVA
sonuçlarýna göre de, deney ve kontrol gru-
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Tablo 1: Nevrotik Sorunlar Alt Ölçek, Ön Test
ve Son Test Uygulamalarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Tablo 2: Nevrotik Sorunlar Alt Ölçek Puanlarýnýn
Deney ve Kontrol Grubuna Göre ANCOVA Testi
Sonuçlarý
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plarýnýn nevrotik sorunlar alt ölçeði ön teste
göre düzenlenmiþ son test puan ortalamalarý
arasýnda anlamlý fark bulunmaktadýr. (F(1-
37)=14.279, p<0.01), (Bkz. Tablo 2). Hem
aile hem de öðretmen cevaplarýndan elde
edilen bulgulara göre, deney grubu üzerinde
uygulanan iþlemin, öðrencilerin nevrotik
sorunlarýnda azalma saðladýðý söylenebilir.

Aileden alýnan cevaplar üzerinde uygulanan
ANCOVA sonuçlarýna göre, deney ve kon-
trol gruplarýnýn davranýþ sorunlarý alt ölçeði
ön teste göre düzenlenmiþ son test puan
ortalamalarý arasýnda anlamlý fark bulun-
maktadýr (F(1-37)=16.438, p<0.01). Benzer
þekilde öðretmenlerden alýnan cevaplar
üzerinde uygulanan ANCOVA sonuçlarýna
göre de, deney ve kontrol gruplarýnýn
davranýþ sorunlarý alt ölçek ön teste göre
düzenlenmiþ son test puan ortalamalarý
arasýnda anlamlý fark bulunmaktadýr (F(1-
37)=17.599, p<0.01), (Bkz. Tablo 3). Hem
aile hem de öðretmen cevaplarýndan elde
edilen bulgulara göre, deney grubu üzerinde
uygulanan iþlemin, öðrencilerin davranýþ
sorunlarýnda azalma saðladýðý söylenebilir.

Deney grubunun, ailelere göre davranýþ
sorunlarý alt ölçek ön test puan ortalamasý 8.5,
son test ortalamasý ise 6.6'dýr. Öðretmene göre
ise ön test puan ortalamasý 7.1, son test puan
ortalamasý 5.0'dýr. Her iki grupta da puan orta-
lamasýnda son teste azalma görülmektedir.
Ön test ile son test arasýndaki bu fark iki grup-
ta da istatistikî olarak anlamlýdýr (p<0.05).
Kontrol grubunda, aileye göre ön test puan
ortalamasý 9.1, son test puan ortalamasý 9.6,
öðretmene göre ise ön test 7.2, son test ise
7.5'dir. Yani hem aileye hem de öðretmene
göre puanda artýþ olmuþtur. Puanlar arasýnda-
ki fark her iki grupta da istatistikî olarak
anlamlý deðildir (p>0.05) (Bkz. Tablo 4).

Tablo 5'ye göre deney grubunun, ailelere
göre diðer davranýþ sorunlarý alt ölçek ön
test puan ortalamasý 2.2, son test ortalamasý
yine 2.2'dir. Öðretmene göre ise ön test
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Tablo.3: Davranýþ Sorunlarý Alt Ölçek Puanlarýnýn
Deney ve Kontrol Grubuna Göre ANCOVA Testi
Sonuçlarý

Tablo 4: Davranýþ Sorunlarý Alt Ölçeði, Ön Test ve
Son Test Uygulamalarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Tablo 5. Diðer davranýþ sorunlarý alt ölçek, ön
test ve son test uygulamalarýnýn karþýlaþtýrýlmasý
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puan ortalamasý 2.0, son test puan ortala-
masý ise 2.3'tür. Aileye göre ön test ve son
test ayný iken, öðretmene göre ise iki uygu-
lama arasýnda küçük bir fark bulunmak-
tadýr. Ön test ile son test puanlarý arasýnda
anlamlý bir fark bulunmamaktadýr
(p>0.05). Kontrol grubunda, aileye göre ön
test puan ortalamasý 3.8, son test puan orta-
lamasý 3.6, öðretmene göre ise ön test puan
ortalamasý 3.6, son test puan ortalamasý ise
2.2'dir. Yani hem aileye hem de öðretmene
göre puanda düþme olmuþtur. Puanlar
arasýndaki fark her iki grupta da istatistikî
olarak anlamlý deðildir (p>0.05).

Aileden alýnan cevaplar üzerinde uygu-
lanan ANCOVA sonuçlarýna göre, deney
ve kontrol gruplarýnýn diðer davranýþ
sorunlarý alt ölçeði ön teste göre düzenlen-
miþ son test puan ortalamalarý arasýnda
anlamlý fark bulunmamaktadýr (F(1-
37)=0.019, p>0.01). Benzer þekilde öðret-
menlerden alýnan cevaplar üzerinde uygu-
lanan ANCOVA sonuçlarýna göre de,
deney ve kontrol gruplarýnýn diðer davranýþ
sorunlarý alt ölçeði ön teste göre düzenlen-

miþ son test puan ortalamalarý arasýnda
anlamlý fark bulunmamaktadýr (F(1-
37)=0.452, p>0.01), (Bkz. Tablo 3). Hem
aile hem de öðretmen cevaplarýndan elde
edilen bulgulara göre, deney grubu
üzerinde uygulanan iþlemin, öðrencilerin
diðer davranýþ sorunlarý üzerinde etkili
olmadýðý söylenebilir.

Deney grubunun, ailelere göre sosyalleþme
ölçeði ön test puan ortalamasý 16.1, son test
ortalamasý ise 17.4'tür. Öðretmene göre ise
ön test puan ortalamasý 15.3, son test puan
ortalamasý 17.8'dir. Aileye ve öðretmene
göre deney grubunun son test puanlarýnda
artýþ olmuþtur. Son testlerde gözlenen bu
artýþ istatistikî olarak anlamlýdýr (p<0.05).
Kontrol grubunda, aileye göre ön test puan
ortalamasý 15.5, son test puan ortalamasý
15.6, öðretmene göre ise ön test 16.4 son
test ise 15.6'dýr. Aileye göre ön test ile son
test benzer iken (p>0.05), öðretmene göre
son testte puan düþmüþtür (p<0.05), (Bkz.
Tablo 7). 
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Tablo 6. Diðer Davranýþ Sorunlarý Alt Ölçek
Puanlarýnýn Deney ve Kontrol Grubuna Göre
ANCOVA Testi Sonuçlarý

Tablo 7. Sosyalleþme Ölçeði, Ön Test ve Son Test
Uygulamalarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý
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Aileden alýnan cevaplar üzerinde uygu-
lanan ANCOVA sonuçlarýna göre, deney
ve kontrol gruplarýnýn sosyalleþme ölçeði
ön teste göre düzenlenmiþ son test puan
ortalamalarý arasýnda anlamlý fark bulun-
maktadýr (F(1-37)=6.511, p<0.01). Benzer
þekilde öðretmenlerden alýnan cevaplar
üzerinde uygulanan ANCOVA sonuçlarýna
göre de, deney ve kontrol gruplarýnýn
sosyalleþme ölçeði ön teste göre düzenlen-
miþ son test puan ortalamalarý arasýnda
anlamlý fark bulunmaktadýr (F(1-
37)=36.656, p<0.01). Hem aile hem de
öðretmen cevaplarýndan elde edilen bulgu-
lara göre, deney grubu üzerinde uygulanan
iþlemin, öðrencilerin sosyalleþmeleri
üzerinde olumlu etkiye sahip olduðu yani
sosyalleþmeyi artýrdýðý söylenebilir.

SONUÇ

Aileye göre uygulanan ANCOVA testi
sonuçlarýna göre, deney ve kontrol gru-
plarýnýn "nevrotik sorunlar" alt ölçeði ön
teste göre düzeltilmiþ son test puan ortala-
malarý arasýnda anlamlý fark bulunmaktadýr
(F(1-37)=8.806, p<0.01). Benzer þekilde

öðretmenlerden alýnan cevaplar üzerinde
uygulanan ANCOVA sonuçlarýna göre de,
deney ve kontrol gruplarýnýn nevrotik
sorunlar alt ölçeði ön teste göre düzeltilmiþ
son test puan ortalamalarý arasýnda anlamlý
fark bulunmaktadýr (F(1-37)=14.279,
p<0.01), Hem aile hem de öðretmen cevap-
larýndan elde edilen bulgulara göre, deney
grubu üzerinde uygulanan iþlemin, öðren-
cilerin nevrotik sorunlarýnda azalma
saðladýðý söylenebilir.

Aileye göre düzenlenen ANCOVA
sonuçlarýna göre, deney ve kontrol gru-
plarýnýn "davranýþ sorunlarý" alt ölçeði ön
teste göre düzenlenmiþ son test puan ortala-
malarý arasýnda anlamlý fark bulunmaktadýr
(F(1-37)=16.438, p<0.01). Benzer þekilde
öðretmenlerden alýnan cevaplar üzerinde
uygulanan ANCOVA sonuçlarýna göre de,
deney ve kontrol gruplarýnýn davranýþ
sorunlarý alt ölçek ön teste göre düzeltilmiþ
son test puan ortalamalarý arasýnda anlamlý
fark bulunmaktadýr (F(1-37)=17.599,
p<0.01), Hem aile hem de öðretmen cevap-
larýndan elde edilen bulgulara göre, deney
grubu üzerinde uygulanan sportif rekreasy-
on faaliyetleri, öðrencilerin davranýþ sorun-
larýnda azalma saðladýðý söylenebilir.

Aileye göre uygulanan ANCOVA
sonuçlarýna göre, deney ve kontrol gru-
plarýnýn "diðer davranýþ sorunlarý" alt ölçeði
ön teste göre düzenlenmiþ son test puan
ortalamalarý arasýnda anlamlý fark bulun-
mamaktadýr (F(1-37)=0.019, p>0.01).
Benzer þekilde öðretmenlerden alýnan
cevaplar üzerinde uygulanan ANCOVA
sonuçlarýna göre de, deney ve kontrol gru-
plarýnýn diðer davranýþ sorunlarý alt ölçeði
ön teste göre düzenlenmiþ son test puan
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Tablo 8: Sosyalleþme Ölçeði Puanlarýnýn Deney ve
Kontrol Grubuna Göre ANCOVA Testi Sonuçlarý
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ortalamalarý arasýnda anlamlý fark bulun-
mamaktadýr. (F(1-37)=0.452, p>0.01), Hem
aile hem de öðretmen cevaplarýndan elde
edilen bulgulara göre, deney grubu üzerinde
uygulanan sportif rekreasyon faaliyetleri
öðrencilerin diðer davranýþ sorunlarý
üzerinde etkili olmadýðý söylenebilir.

Aileye göre uygulanan ANCOVA
sonuçlarýna göre, deney ve kontrol gru-
plarýnýn "sosyalleþme ölçeði" ön teste göre
düzenlenmiþ son test puan ortalamalarý
arasýnda anlamlý fark bulunmaktadýr (F(1-
37)=6.511, p<0.01). Benzer þekilde öðret-
menlerden alýnan cevaplar üzerinde uygu-
lanan ANCOVA sonuçlarýna göre de,
deney ve kontrol gruplarýnýn sosyalleþme
ölçeði ön teste göre düzenlenmiþ son test
puan ortalamalarý arasýnda anlamlý fark
bulunmaktadýr (F(1-37)=36.656, p<0.01).
Hem aile hem de öðretmen cevaplarýndan
elde edilen bulgulara göre, deney grubu
üzerinde uygulanan sportif rekreasyon
faaliyetleri, öðrencilerin sosyalleþmeleri
üzerinde olumlu etkiye sahip olduðu yani
sosyalleþmeyi artýrdýðý söylenebilir.

Ruhsal uyum alt boyutlarýndan, nevrotik
sorunlarýnýn (Sýkýlganlýk çekingenlik ve
güvensizlik, korkaklýk ve ürkeklik, bencil-
lik ve paylaþmama, kendi baþýna bir þey
yapamama, gece korkmak ve yalnýz yata-
mama, kaygýlý ve kuruntulu olma,
arkadaþsýz olma ve yalnýz oynama, okula
isteksiz gitme, durgun ve içine kapalý olma,
neþesiz ve mutsuz olma, dikkatsizlik) ön
teste göre anlamlý þekilde azaldýðý
görülmüþtür. Bu bulgular Ýlhan (2007)'de
yaptýðý çalýþma sonuçlarýyla benzerdir
(Ýlhan 2007). Diðer bir alt boyut olan
davranýþ sorunlarýnýn (hareketlilik ve

yerinde duramama, sinirlilik ve çabuk
kýzma, kýskançlýk, inatçýlýk ve söz dinle-
meme, yalan söyleme, kendine ait olmayan
þeyleri izinsiz alma, yaþýtlarý ile geçine-
meme, cezadan etkilenmeme ve uslanma-
ma, kavgacý ve saldýrgan olma, kýrýcý ve
zararlý olma, sorumsuzluk ve kendi iþini
yapamama, gereksiz titizliðe sahip olmak)
deney grubu üzerinde ön teste göre
azalarak farklýlaþtýðý belirlenmiþtir. Bu bul-
gular Ýlhan (2007)'ýn yaptýðý çalýþma
sonuçlarýyla benzerdir.

Ruhsal uyumun son alt boyutu olan diðer
davranýþ sorunlarý  (kekemelik, tik, týrnak
yeme, parmak emme, kaka kaçýrma, yataða
iþeme, okul baþarýsýzlýðý) deney grubu ön
test ve son teste anlamlý bir fark olmadýðý
görülmüþtür. Bu bulgular Ýlhan (2007)'ýn
yaptýðý çalýþma sonuçlarýyla benzerdir.

Gelinen noktada nevrotik sorunlarda ve
davranýþ sorunlarýnda, uygulama grubuyla,
kontrol grubu arasýnda oluþan ve uygulama
grubunun lehine olan farkýn, 12 hafta
boyunca uygulanan sportif rekreasyon pro-
gramýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. 

Araþtýrma sonucumuzda deney grubunda
yer alan ve düzenli sportif rekreasyon etkin-
liklerine katýlan öðretilebilir zihinsel engeli
olan çocuklarýn ruhsal uyum ölçeði alt
boyutlarýndan nevrotik ve davranýþ sorun-
larýnda ön test ve son test arasýnda anlamlý
farklýlýk olduðu görülmüþtür. Ayrýca bu
farkýn kontrol grubuna göre de azalan bir
fark olduðu, diðer davranýþ sorunlarý boyu-
tunda ise bir fark oluþmadýðý belirlenmiþtir.
Sosyalleþmelerinde ise pozitif bir geliþme
olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr. 
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Özet: 2008 küresel krizinin yarattýðý sorunlar birçok alanda ekonomik sorunlar meydana getir-
miþtir. Ýþgücü piyasasýnda yaþanan sorunlarda bunlardan birisidir. Ekonomik kriz özellikle iþgücü
piyasasýnda iþten çýkartýlmalarý, istihdamýn azalmasý noktasýnda etkili olmuþtur. Baþta KOBÝ'ler
olmak üzere büyük iþletmelerde bu ekonomik buhrandan payýna düþeni fazlasý ile almýþtýr. Birçok
dünya ülkesinde olduðu gibi Türkiye'de de 2008 küresel krizi ve daha önce yaþanan ekonomik kri-
zleri derinden yaþamýþ ve kendi payýna düþeni almýþtýr. Ekonomik krizler geçmiþte yaþanmýþ ve
gelecekte de yaþanabilecek, iþ dünyasýnýn vazgeçilmez gerçeðidir. Türkiye son yirmi yýl içinde
birçok ekonomik kriz yaþamýþ, fakat 2008 krizi hem Türkiye hem de diðer dünya ülkelerini
derinden etkilemiþtir. 2008 yýlýnda yaþanan ekonomik kriz iþ dünyasýnýn ve çalýþanlarýnýn baþta
düþünce yapýsý olmak üzere birçok noktada farklý bakýþ oluþturmasýna zemin hazýrlamýþtýr.  Bu
araþtýrma baþta küresel krizlerin iþ gücü piyasasý üzerinde oluþturduðu sorunlara iliþkin nedenler
ve oluþan nedenlere baðlý olarak ortaya çýkan sorunlara iliþkin bir araþtýrmaya kapsamaktadýr.
Araþtýrma Kocaeli iþ gücü piyasasý üzerinde uygulamalý olarak gerçekleþtirilmiþtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Kriz, Küresel Kriz, Ýþgücü, Ýþletme, KOBÝ, Ýþletme, Ýnsan

APPLIED RESEARCH OF NEGATÝVE EFFECTS OF 2008
GLOBAL CRISIS ON KOCAELÝ LOBOR MARKET

Abstract: Problems created by 2008 global crisis has brought forth economic problems in many
fields. Problems experienced in labour market are one of them. Economic crisis had a role in the
point of unemployment and decrease in employment in labour market especially. Notably SMEs,
big businesses got their share greatly from this economic depression. As in many world countries,
Turkey experienced 2008 global crisis and previous economic crisis deeply and got her share.
Economic crises are indispensable fact of business life which were felt in the past and may occur
in the future. Turkey has experienced many economic crises in the last twenty years but the glob-
al crisis of 2008 affected both Turkey and other world countries deeply. Economic crisis in 2008
constituted a basis for frame of mind of business life and employees firstly and creation of differ-
ent viewpoints in many points. This research includes both reasons concerning the problems cre-
ated by global crisis on labour market and generated problems as depending on these reasons. The
research was carried out practically on Kocaeli labour market. 

Key Words: Economics, Crisis, Global Crisis, Labour force, Business, SME, Person
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GÝRÝÞ 

Günümüz iþletme ve kurumlarýnýn önemle
Teknolojinin geliþmesine paralel olarak,
insan iþgücüne duyulan ihtiyaçlar azalýþ
göstermeye baþlamýþ, nitelikli ve bilgili
insan gücüne duyulan ihtiyaç artýþ göster-
miþtir. Sanayi devriminin yaygýnlýk kazan-
masý ile bütün dünyanýn kapitalizmine açýl-
masý, sanayileþme sürecindeki ülkeler
arasýnda çok þiddetli olarak rekabet
ortamýnýn oluþmasýna neden olmuþtur. 

"Krizin çözümü; piyasa mekanizmasýnýn
kendi baþýna gerçekleþtiremeyeceðini, tam
istihdama ulaþmak için efektif talebin yük-
sek olmasý gerekliliðine dayandýran
(Keynezyen Teorisi) 2. Dünya savaþýný
takip eden dönemde kapitalizmin
karþýlaþtýðý krizlerin çözümlenememesi,
devlete yeni iþlevler kazandýrýlmasý ve
buna uygun kurumsal yapýlanma gereklil-
iðini ortaya çýkarmýþtýr. Ýþsizliðe yönelik
oluþturulan bu teori, sürekli durgunluk ve
iþsizliðe karþý bir çözüm oluþtururken,
devlet ve iþ dünyasýna vermiþ olduðu talep
arttýrýcý politikalarý üretmeye iliþkin iþlevi
ile fordist üretim sisteminin ihtiyaç duy-
duðu piyasa þartlarýnýn meydana getirilme-
sine yönelik olarak çalýþmalar yapýlmýþtýr."
(Murvay, 1998, 48). 

2008 yýlý ikinci yarýsýndan itibaren tüm
dünyayý etkisi altýna alan ve Türkiye açýsýn-
dan da birçok ekonomik sorunun oluþmasý-
na neden olan küresel kriz, baþta finansal
piyasalar olmak üzere iþ dünyasýný da çok
derinden etkilemiþtir. Krizin ilk hissedildiði
2007 yýlý içinde ABD ve bazý dünya ülkeleri
açýsýndan olumsuzluk baþ göstermeye
baþlamýþ, 2008 yýlýnýn ikinci yarýsýný takiben

küresel kriz dünya ülkeleri üzerinde etkisini
yoðun olarak göstermiþtir (DPT 2008). 

Finansal piyasalarýn haricinde etki altýnda
kalan imalat sanayi açýsýndan büyüme hýzý
azalmýþ, GSYÝH'da en büyük payý almýþtýr.
Bu oran %22 ile %25 arasýnda deðiþiklik
göstermiþtir. Diðer kesimlere baktýðýmýzda
ise baþta genel sanayi içinde kalan iþletmel-
er, ulaþtýrma, ticaret, finans gibi hizmetler
baþta olmak üzere tarým kesimini de içine
alarak çok yönlü olumsuzluklar meydana
getirmiþtir. Türkiye 2008 yýlý Haziran ayýn-
da 19. Stand-By çalýþmalarýný tamamlamýþ,
iki dýþ etkiye eþanlý olarak tabi olmuþtur
(TUÝK  2007 - 2008). 

"Bu anlaþmanýn birisi, IMF'nin bol kaynak
saðlayan (IMF Kotasýnýn kat kat üstünde
olan) fakat þartlarý her yeni anlaþma için
giderek aðýrlaþan programlardan meydana
gelmesidir." (Baðýmsýz Sosyal Bilimciler). 

2008 küresel krizinin etkilediði bir diðer alan
ise; döviz piyasasýdýr. Baþta para ve maliyet
politikalarý olmak üzere, KÝT'leri özelleþtirme
ya da kapatma gibi önlemlerin alýnmasý da
farklý bir kriz ortamýný doðurmuþtur. 

2003 - 2007 yýllarý arasýnda, toplamda AB'
ye yapýlan ihracatýn bir iki puan düþmesi
ile ithalat yapýsýnýn %50,7'den %42,5'a
gerilemesi; buna karþýlýk Asya'nýn ithalatta
giderek artan payýnýn ise; %20'den %26'ya
çýkmasý dikkat çekmektedir (DPT 2008).
Ayrýca 2003 - 2007 dönemini kapsayan bir
diðer toplam ithalat hacmine baktýðýmýzda
ise yine bunun 2,4 kat artýþla 69,3 milyar
dolardan 170 milyar dolara çýktýðýný
görmekteyiz. Ýmalat sanayi ve piyasasý
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ithalatýn %80'e yakýn pay almasýna neden
olmuþtur (DPT 2008).

Genel anlamda iþ gücü ve imalat sanayi
piyasasýna baktýðýmýzda 2003 - 2007 yýllarý
arasýnda geliþmeler olduðunu görmekteyiz.
Fakat 2007 yýlýnýn sonlarýna doðru ABD'de
baþlayan ve 2008 yýlýnýn ikinci yarýsýndan
itibaren baþta ABD olmak üzere dünya
ülkelerini içine alan küresel kriz, imalat ve
üretim sanayisi açýsýndan çok yönlü sorun-
larýn oluþmasýna ve bu sorunlar iþ piyasasý
üzerinde de çok yönlü etkisini meydana
getirmiþtir.

Bu çalýþmada küresel ve ekonomik kriz
kavramýna yönelik teorik bakýþ açýsý ile ilgili
teorik ve literatür araþtýrmalarýna yer ver-
ilmiþtir. 2008 küresel krizinin Türkiye'de
iþgücü piyasasýnýn üzerindeki etkileri ele
alýnmýþtýr. Küresel krizin nedenlerinin iç
boyutuna iliþkin bilgiler iþgücü piyasasý
üzerinde deðerlendirilmiþtir. Çalýþmada
uygulamanýn yapýldýðý Kocaeli iþgücü
piyasasýna iliþkin bilgilere deðinilerek liter-
atür çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir. Kocaeli
iþgücü piyasasý üzerinde LÝKERT 5 ölçekli
uygulanan anketten ve iþgücü piyasasý veri-
leri ile istatistik analiz gerçekleþtirilip sonuç
öneri ile çalýþma bitirilmiþtir. 

Bu çalýþma iþ piyasasýnda içinde yer alan
çalýþanlar, KOBÝ'ler ve iþverenlerin sorun-
larýna iliþkin bilgiler elde edilerek, çalýþan-
lar ve iþverenler açýsýndan oluþan sorun-
larýn boyutlarý belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Belirlenen sorunlarýn çalýþanlar ve iþveren-
ler üzerindeki etkilerine iliþkin çözüm öner-
ilerinde bulunulmuþ, oluþabilecek krizlerde
çalýþan ve iþverenlerin uygulamasý gereken
strateji ile çözüm yollarýnýn neler olduðuna

iliþkin bilgiler belirlenmiþtir. Bu bilgiler ve
önerilerin oluþabilecek kriz ortamlarýnda
baþta çalýþanlar olmak üzere iþverenleri de
kapsayacak þekilde deðerlendirmesi
yapýlmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmeden elde
edilen verilerin iþgücü piyasasýna ýþýk tut-
masý amaçlanmýþtýr. 

ARAÞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

2008 Küresel krizinin birçok dünya ülkesi-
ni derinden etkilediði bir gerçektir. Dünya
ülkelerini derinden etkileyen bu ekonomik
kriz birçok alanda etkiliði olduðu gibi
iþgücü piyasasý üzerinde de olumsuz etkil-
er meydana getirmiþtir. Çalýþmanýn kap-
samýný iþgücü piyasasýnda yaþanan sorun-
lar içermektedir. Ýþgücü piyasasý üzerinde
oluþan bu sorunlarýn baþta çalýþanlar olmak
üzere iþveren ve iþletmeler üzerinde oluþ-
turduðu olumsuzluklarýn neler olduðu
tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Elde edilen
veriler doðrultusunda oluþabilecek
ekonomik krizlerde alýnmasý gereken
önlem ve tedbirlere iliþkin bilgiler ver-
ilmiþtir. Ayrýca araþtýrma kapsamý içinde
çalýþanlar ve iþverenler üzerinde ölçekli
anket uygulanmýþ ve bu anket ile iþgücü
piyasasý içinde yaþanan sorunlar çalýþma
kapsamýna dahil edilmiþtir. 

Çalýþmanýn amacý kapsamýnda ise firmalar
tarafýndan cevaplanan anket ile iþgücü
piyasasýnda ihtiyaç duyulan meslekleri
belirtmek, önümüzdeki dönemlerde istihdam
artýþý ya da azalýþý beklenen meslekleri tespit
etmek, iþgücü piyasasýnda meydana gelen
deðiþme ve geliþmeleri izleyerek, bu deðiþim
ve geliþmelerin iþgücü ihtiyacý üzerindeki
etkisini ortaya çýkartmak ve alýnmasý gereken
önlemleri ortaya koymak amaçlanmaktadýr.
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ARAÞTIRMANIN ANA PROBLEMÝ 

g Ekonomik ve küresel krizlerin yarattýðý
sorunlar, iþ gücü piyasasýnda baþta çalýþan-
lar ve iþverenler (KOBÝ) olmak üzere
ekonomik açýdan istihdam sorunu yarat-
maktadýr. Oluþan bu sorunlar her iki taraf
içinde hangi olumsuzluklarý beraberinde
getirmekte ve bu olumsuzluklara iliþkin ne
gibi önlemler alýnmaktadýr? 

g Alýnan önlemler, iþ gücü piyasasý ve
iþverenler (KOBÝ) üzerinde hangi olumsuz
sonuçlarý doðurmaktadýr? 

g Yaþanan krizler çalýþanlar ve iþverenleri
(KOBÝ) hangi yönde etkilemekte, alýnan
kriz önlemleri çalýþanlar ve iþverenler
(KOBÝ) üzerinde yeterli midir? 

ARAÞTIRMANIN ALT PROBLEMLERÝ 

g Küresel kriz etkileri çalýþanlarý hangi
yönde etkilemektedir? 

g Etkilenen taraflar bu sorunlara iliþkin
hangi çözüm önerilerini üretmektedir? 

g Alýnan çözümler ve uygulamalar çalýþan-
lar ve iþverenler açýsýndan yeterli midir? 

g Türkiye açýsýndan iþ gücü piyasasý
yeterli önlemleri alabilmekte midir? 

g 2008 küresel krizi Türkiye ve Kocaeli
üzerinde faaliyet gösteren iþletmeler ve
çalýþanlarý ne boyutta etkilemiþtir? 

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ 
Yaptýðýmýz bu araþtýrmada yöntem olarak
Kocaeli çerçevesinde çalýþanlar ve iþveren-
lere (KOBÝ) yönelik uygulamalý Likert

ölçekli anket uygulanmýþ, anketten elde
edilen veriler SPSS 15 istatistik programý
ile analiz edilmiþtir. Ayrýca iþ piyasasý,
Kocaeli Sanayi Odasý ve TUÝK'ten elde
edilen veriler doðrultusunda çalýþma
geniþletilmiþtir. 

Ekonomik Kriz 

Tüm dünya da ve Türkiye'de belirli dönem-
lerde krizler yaþanmýþtýr. Fakat son yýllarda
yaþanan ekonomik sorunlar baþta
geliþmekte olan dünya ülkelerini ve son
2008 yýlýnýn yarýsýndan sonraki yaþanan
kriz ise; tüm dünya ülkelerini içine almýþtýr.
Yaþanan krizler nedeni ile ilgili olarak
yönetim hatalarý, küreselleþmeye baðlý
sorunlar ve dýþ kaynaklarýn yönetimi ile
ilgili çalýþmalar hýz kazanmýþtýr. Bu neden-
lere baðlý olarak krizlerin nedenleri saptan-
maya ve saptanan nedenler üzerinde çözüm
politikalarý oluþturulmaya baþlanmýþtýr.
Ekonomik kriz ve küresel krizin nedenleri-
ni bulabilmemiz için, krizin oluþturduðu
neden ve sonuçlarý tespit etmek gerekir. 

Ekonomik kriz sözcüðünün kökü Yunanca
ve Latinceden gelmektedir. KRÝSÝS sözcüðü
genel anlamda Latincede karar vermek þek-
linde kullanýlmaktadýr (Önder 2001: 45). 

Ekonomik kriz ve buna iliþkin birçok taným
ile çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþ-
malara iliþkin bilgileri aþaðýdaki tablo 1'de
görebiliriz. 

Çalýþma kapsamýnda ele aldýðýmýz 2008
yýlýnýn son yarýsýnda ortaya çýkan küresel
kriz ABD'de baþlayarak batýdan doðuya
doðru tüm dünya ülkelerinin çeþitli
þekillerde ekonomik açýdan etkilenmesine
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neden olmuþtur. Ekonomik krizin neden-
lerini ve oluþma þekillerini çeþitlendirebili-
riz. Küresel ve ekonomik krizin meydana
getirdiði etkilerden ilk sýrada nasibini alan
banka ve finans kurumlarýdýr. Alým
gücünün düþmesi ve üretim sisteminin dur-
masýna kadar birçok notada etkili olan
ekonomik kriz, iþ piyasasý ile istihdam
üzerinde de birçok olumsuz etkiyi mey-
dana getirmiþtir. Kriz nedenlerine batkýmýz
da ise; yönetsel ve örgütsel politikalarýn
neden olduðu görülmektedir. Özellikle yan-
lýþ yönetim sistemi ile mekanizmasýnýn
baþta finans sektörü olmak üzere birçok
alanda faaliyet gösteren iþletmeleri
derinden etkilenmesine neden olmuþtur. 

Yapýlan çalýþmalar ve literatürde, kriz
kavramý genelde ayný noktada tanýmlan-
maktadýr. Kelime anlamý ile kriz, bir iþin,
(bir olayýn geçtiði karýþýk safha) olarak
belirtilmektedir. Bir baþka tanýmda ise,
(içinden çýkýlmasý zor durum) þeklinde

ifade edilmektedir. Yine krizle ilgili olarak
(ani ve birden bire meydana gelen kötü
yönde gidiþ) þeklinde yapýlan tanýmlamadýr.

Genel anlamda krizi "Bir iþ ve olayýn geçtiði
karýþýk safha, kötüye gidiþ yönündeki
geliþmeler ve tehlikeli an" þeklinde tanýmla-
mak en doðru yaklaþýmdýr (Dinçer 2003). 

"Ekonomik kriz, önceden bilinmeyen ya da
öngörülemeyen bazý geliþmelerin, makro
düzeyde devleti, mikro düzeyde ise fir-
malarý ve çalýþanlarý ciddi þekilde etkileye-
cek sonuçlarýn ortaya çýkmasýdýr."
Ekonomik kriz, ekonomideki temel
deðiþkenler arasýndaki iliþkilerin ekono-
minin genel dengesini bozacak þekilde
deðiþtiði durum olarak da gösterilebilmek-
tedir (Eren & Süslü 2004: 41). 

Kibritçioðlu (2001); Yaþanan ekonomik
krizler ile ilgili olarak bir mal, hizmet, üre-
tim faktörü ya da finans piyasasýndaki fiyat
veya miktarlarda, kabul edilebilir bir
deðiþme sýnýrýnýn ötesinde gerçekleþen þid-
detli dalgalanmalar olarak tanýmlamaktadýr.
Küreselleþmeye paralel olarak ekonomik
kiriz, piyasalarýn serbest býrakýlmasýndan
doðabilecek serbestliðe baðlý olarak dene-
tim sisteminde oluþan sorunlar ve sistemin
iyi iþlememesinden kaynaklanan neden-
lerdir þeklinde tanýmlamaktadýr. 

Kriz çeþitlerine iliþkin olarak ayrým-
laþtýrýlmýþ çalýþmalara baktýðýmýzda, krizin
genel bütününü görmek açýsýndan bize fikir
verdiðini ifade edebiliriz. Edinilen bu fikir
ve bilgi doðrultusunda krizin neresinde
olduðumuzu ve yapýlacak çalýþmalara
iliþkin genel anlamdaki bilgilere sahip ola-
biliriz. Ekonomik krizi farklý olarak bazý
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temellere oturtabiliriz. Bunlarýn ilk temelini
finansal krizler, ikinci temelde ise talep ve
üretim artýþýna paralel olarak ortaya çýkan
konjonktürünün dönüm noktasý olarak
belirtebiliriz. Ekonomik kriz dönemlerinde
üretimde ciddi anlamlarda daralmalar ve
istihdam sorunlarý yaþanmaktadýr.
Daralmaya paralel olarak resesyon ve daha
sonra da depresyon ortamý oluþur. Bu
oluþan sorunlar ve daralmanýn etkisi iþ gücü
piyasasýnda ve mal hizmet piyasalarýnda
kendini daha fazla hissettirir. Geliþmekte
olan dünya ülkeleri ve Türkiye açýsýndan
mikro birimler olarak gösterilen KOBÝ'ler
ciddi anlamda etkilenir ve zarar görürler.
Bu genellemeden yola çýktýðýmýz da ise;
Türkiye'nin KOBÝ düzeyindeki iþletmelerin
%99,5'i oluþan ve oluþabilecek krizlerden
en fazla nasibini alan taraftýr. Ýstihdam
açýsýndan deðerlendirdiðimiz de ise;
%61,1'i ciddi anlamda problemler ile baþ
baþa kalabilecek durumdaki iþletmelerdir.
Sermaye yatýrýmlarýnýn düþüklüðü, bu alan
içine giren küçük iþletmeler yüksek faiz ve
kýsa vadeli borçlanmalar nedeni ile çok
yönlü sorunlarla baþ etmeye çalýþmaktadýr.
Diðer yönden büyük iþletmeler ise, ayakta
kalabilmek ve oluþan krizin etkilerinden
kurtulmak için farklý stratejiler geliþtirmek-
tedirler. "Bu reel sektörlerde küçülmeler,
hisse senedi piyasalarýnda ve döviz
kurlarýnda dalgalanma, ödenmeyen krediler
ise bankacýlýk krizlerinin tetikleyicisi olarak
karþýmýza çýkmaktadýr." (OECD 2005).

EKONOMÝK KRÝZ ve TÜRLERÝ 

"Ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve
finansal krizler olmak üzere iki þekilde
incelenmektedir. Reel sektör krizleri, kendi
içinde mal ve hizmet piyasasýnda kriz, iþ

gücü piyasasýnda iþsizlik krizi olarak
ayrýlýr. Finansal krizler bankacýlýk krizi,
döviz krizi, ödemeler dengesi krizi, döviz
kuru krizi, borsa krizi olarak ayrýlmaktadýr.
Döviz krizleri kendi içinde ödemeler
bilançosu krizi ve döviz krizi olarak ikiye
ayrýlmaktadýr. Mal ve hizmet piyasalarýn-
daki kriz enflasyon ve durgunluk krizi
olarak ayrýlmaktadýr." Kriz türlerine iliþkin
bilgiler ve aþýk diyagramý aþaðýdaki þekil 1
de gösterilmiþtir (Kibritçioðlu 2001: 176).

EKONOMÝK KRÝZ ve REEL SEKTÖR

Mal, hizmet ve iþ gücü piyasalarýnýn içinde
bulunduðu reel sektör krizleri, ciddi anlam-
da krizden etkilenen taraf ve krizin
yaralarýný en derinden hissedendir.
Ekonomik durgunluðun oluþturduðu iþsiz-
lik, mal ve hizmet sektörünü derinden etk-
ilemektedir. Fiyatlar genel düzeyin altýna
inmekte üretim maliyetleri ise yükselmek-
tedir. Yükselen maliyetler nedeni ile reel
sektör içinde ekonomik dar boðaz oluþ-
makta iþsizlik oraný yükselmektedir.
Yükselen iþsizlik nedeni ile istihdam yeter-
sizliði ortaya çýkmaktadýr. Kriz dönem-
lerinde enflasyon yükselmekte, mal ve
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hizmet piyasasý içindeki ürün fiyatlarý
sürekli artýþ göstermektedir. Bu artýþ halkýn
alým gücü üzerinde etkili olmaktadýr. 

"Eðer mal ve hizmet piyasasýnda fiyatlar
genel düzeyi sürekli ve normal sýnýrýn
üzerinde sürekli artarsa, enflasyon krizi ile
karþýlaþýlýr. Enflasyon; mal ve hizmet
piyasasýndaki toplam talep artýþlarýndan
kaynaklanan pozitif (parasal) þoklar ile bir
takým fiyat uyum etkenleri ve politik/kurum-
sal dinamik süreçlerin birlikte iþleyiþi sonu-
cunda ortaya çýkan bir sonuçtur. Bu
enflasyonist baskýyý yaratan nedenler
arasýnda, sürekli ve yüksek kamu kesimi
açýklarý, sürekli döviz kuru artýþlarý (ithal
girdi fiyatlarýnda artýþ yarattýðý için), yüksek
enflasyon bekleyiþleri, politik istikrarsýzlýk,
hükümetin enflasyonu düþürme konusunda-
ki istek, kararlýlýk ve becerisine kamuoyun-
ca yeterince güven duyulamamasý gibi
etkenlerdir." (Kibritçioðlu 2001: 175). 

FÝNANSAL KRÝZLERÝN NEDENLERÝ
ve ORTAYA ÇIKIN ÞEKÝLLERÝ 

Bu güne kadar yaþanan finansal krizlerin
çýkýn þekillerine baktýðýmýzda, döviz, hisse
senendi piyasalarýnda þiddetli fiyat dal-
galanmalarý ve bankacýlýk sisteminde bar-
lara geri dönmeyen kredilerin aþýrý derecede
artmasý ile ortaya çýktýðýný görürüz.
Genellikle ekonomik nedenlere dayalý
olarak ortaya çýkan krizler, ekonomik temel
yapýyý oldukça derinden etkilemektedir.
Kamu ekonomisinde, cari iþlemler ve tasar-
ruf açýðýnýn artmasý da ekonominin bozul-
masýna ve kriz ortamýnýn oluþmasýna neden
oluþturmuþtur. Kamunun geniþletici para ve
maliye politikalarý tasarruf açýðýnýn oluþ-
masýndaki en önemli nedenler arasýnda

bulunmaktadýr. Bu oluþan "kamu ve tasar-
ruf" açýðý faiz oranýnýn yükselmesine neden
olmaktadýr. Fakat bu durum yerli paranýn
deðerlenmesine de zemin oluþturur. 

"Kamu da açýklarýn artmasý devalüasyon
beklentisini arttýrýr. Devalüasyon beklen-
tisindeki süreklilik döviz fiyatýný ve talebini
arttýrarak finansal krizin oluþmasýna neden
olur." (Kibritçioðlu 2001: 175 - 176). 

Oluþmuþ ve oluþacak tasarruflarýn
ekonomiye kazandýrýlmasýnda önemli bir rol
oynayan bankacýlýk sisteminin çökmesi ve
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
öncelikle borsada iþlem gören hisse senet-
lerinin hýzla düþmesine neden olmaktadýr.
Ayrýca Merkez Bankasýnýn mali piyasalarý
yönlendirmede etkisiz kalmasý, elindeki
para politikasý araçlarýnýn yetersizliði
finansal kaynaklý ekonomik krizlerin oluþ-
masýndaki en önemli faktördür (Aktan 1992:
69-71). Geçmiþ dönemde yaþanan finansal
krizleri baktýðýmýzda ise; faiz oranlarýnýn
yükseldiði, belirsizliðin arttýðý, hisse senedi
fiyatlarýnýn düþmesi finans piyasalarýnda
karmaþa ve krizin oluþmasýna neden olmuþ-
tur (Aktan 1992: 69). 

"Finansal krizlerin ortaya çýkmasýndaki en
önemli nedenlerden birisini; asimetrik bilgi
sorunu olduðu bilinmektedir. Asimetrik
bilgi türü iki þekilde ortaya çýkmaktadýr.
Ters seçim (Adverse Selection) ve Ahlaki
tehlike (Moral Hazard) dýr. Oluþan ve oluþa-
bilecek finansal krizlerin etkilerinin azaltýl-
masý için ilk öncelikli olarak asimetrik bilgi
sorununun azaltýlmasý gerekir. Ahlaki
tehlike, finansal iþlem gerçekleþtikten sonra;
ters seçim, finansal iþlemin gerçekleþmesin-
den önce ortaya çýkmaktadýr. Ekonomi bil-
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imcilerine göre, finansal sistem krizleri,
asimetrik bilgi sorunlarýnýn yoðunlaþmasý
sonucu finansal aracý kuruluþlarýn (Banka)
verimli yatýrým projelerini dahi fonlamayý
reddetmelerine yol açarak finansal aracýlýk
sisteminin etkinliðini kaybetmesi ve
ekonomik faaliyetlerin ciddi biçimde daral-
masý þeklinde tanýmlanmaktadýr. Genellikle
bankalarýn kendi müþterileri arasýnda
asimetrik bilgi problemi bulunmakta olup,
bankalar güvenli borç alýcýlar ile güvensiz
borç alýcýlarý ayýrt edememektedirler. Ayýrt
edilemeyen iyi ve kötü müþteri iliþkisi,
bankalarýn bazý gerçekleri de anlayama-
masýna neden oluþturur. Bu nedenle iyi ve
kötü niyetli müþteriler ayný þekilde deðer-
lendirilerek yüksek faiz uygulamasý gerçek-
leþtirilir. Bankalar tarafýndan gerçekleþtir-
ilen bu uygulamalar, banka müþteri iliþki-
lerini etkileyerek ters seçim ortamýný ortaya
çýkartýr. Kötü müþteri yüksek faizi uygula-
maya istekli olmasýna raðmen iyi niyetli
müþteri bu durumdan zarar görüp kendini
geri çekebilir. Bu durumda verilen krediler
geriye dönüþ yapmaz ve ahlaki tehlike
ortaya çýkar. Bu tip iþlemler sonucunda
finans piyasasýnda oluþan güvensizlik ve
istikrarsýzlýk ekonomik krizin oluþmasýna
neden oluþturur." (Turhan 2001: 91).

Piyasada ve finans sektöründe uygulanan
yüksek faiz ülkedeki giriþimcileri etk-
ilediðinden yatýrým istihdamýný engelle-
mektedir. Yapýlamayan yatýrýmlar nedeni
ile istihdam açýðý ortaya çýkmakta ve
ekonomi etkilenmektedir. 

Serbest piyasada oluþan yüksek faiz nedeni
ile üretim maliyetleri de etkilenecek ve üre-
tim hacminde azalýþ oluþacaktýr. Bu durum
ihtiyaç duyulan ürünlerin fiyatlarýnýn da yük-

selmesine, alým gücünün düþmesi ve piyasada
karmaþa yaþanmasýna neden oluþturacaktýr. 

Uygulanan yüksek faiz, iþletmelerin üretim
yapmak yerine, ellerindeki nakit parayý
bankalara yatýrmasýna ve faiz yolu ile
kazanç saðlamalarýna neden olacaðýndan, bu
durum iþ hacminin azalarak, iþ piyasasýnda-
ki istihdam oranýnýn hýzla düþmesine zemin
oluþturacaktýr. Üretim maliyetlerinin arttýðý,
faiz oranlarýnýn yükseldiði bir piyasada,
üretici konumundaki iþletmelerin üretim
yapmalarý beklenemez. Bu gibi durumlarda
üretim mekanizmasý iþlemez bir hale
gelmekte, iþsizlik yükselerek alým gücü
düþmektedir. Bu yönde oluþan olumsuzluk-
lar nedeni ile piyasa çöküþ yaþayarak kriz
ortamýnýn doðmasýna neden olmaktadýr.
Finansal krizlerin diðer bir nedeni ise;
makro ekonomik yapýdaki dengesizliklerin
artmasýdýr. Geliþmekte olan ülkeler genelde
deviz kurunu kontrol altýnda tutarak serbest
faiz oranlarý politikasýný tercih etmektedir.
Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi
ise; sýcak para politikasý uygulamasýna
olanak saðlanmasýdýr. Önemli bir nokta ise;
bu politika sistemini uygulayan geliþmiþ
ülkelerde para krizleri ve ekonomik krizlere
yönelik sorunlar yaþandýðý da görülmekte-
dir. Gerçekleþen bu nedenler, kur poli-
tikasýnda hedeflenen oranýn gerçek-
leþmesinde önemli bir rol oynar (Alkin
1975: 26-29). 

Bir önemli unsur ise; ülke ve finans yöneti-
minin sabit kur politikasý uygulayarak, ülk-
eye sýcak para sokmak istemeleridir. Fakat
yapýlan bu çalýþmada sabit kur politikasý
içinde hedeflenen oranýn gerçekleþmesi
büyük önem arz eder. 
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Üretim stoklarýnýn artmasý, politik istikrarsý-
zlýk, borçlarýn yükselmesi, zayýf finansal
sektör yapýlarýndaki dengesizlik hedeflenen
sabit kur politikasý oranýnýn gerçek-
leþmemesine neden olmaktadýr. Ayrýca kýsa
vadeli borçlanma da reel kuru deðerli hale
getirdiðinden, piyasadaki zayýflýklarýn, reel
kurdaki aþýrý deðerlenmenin farkýna varan
yatýrýmcýlar sermayelerini geri çekmeye
baþlar ve bu durumda krizin oluþmasýna
neden olur. 

Finansal serbestleþme, finansal krizlerinin
oluþmasýna katký saðlayan bir baþka
gerçektir. "Kýsa süreli sermayeleþmenin bir
ülkeye geliþ nedeni faiz arbitrajýndan yarar-
lanmaktýr. Yüksek reel faiz kýsa sürede kâr-
larý arttýrýr, ulusal parayý deðerlendirir. Bu
durumda o ülkenin ihracatý azalýr, ithalatý
artar ve cari açýk oluþur. Makro ekonomik
dengesizlik, kýsa süreli sermaye akýmlarý
krizin ortaya çýkmasýna neden olur. Sürü
psikolojisi olarak adlandýrýlan; ekonomik
veriler normal olduðu halde, iktisadi
çevrelerin ekonomide sorun varmýþ gibi
davranmalarý olayý da krizin baþka nedeni-
dir. Bir spekülatör mali açýdan önemli bil-
gilere sahipse ve ekonomik varlýðýnda bir
deðiþiklik yaparsa diðer yatýrýmcýlar da
ayný yolu izlerler. Bu olay katlanarak
devam eder ve sürü psikolojisi ortaya çýkar.
Finansal krizlerin ortaya çýkýþý üç türlüdür.
Bunlar; bankacýlýk, döviz ve ödemeler den-
gesi krizleridir." (Romer 2001: 665). 

Finansal alanda yaþanan krizler birçok
alaný etkisi altýna aldýðýndan bu alanlarýn
tek tek incelenmesi ve yaþadýklarý sorun-
lara iliþkin deðerlendirmelerin yapýlmasý
gerekmektedir. Özellikle finans ve ekono-
mi piyasalarýný çok yönlü olarak irdelemek

gerekir. Bunlarýn baþýnda banka, döviz,
reel sektör, ödeme dengesi ve finansal poli-
tikalardýr. 

2008 KÜRESEL KRÝZÝ VE ÝÞGÜCÜ
PÝYASASINA ETKÝSÝ 

Kriz kelimesi, "bir iþin, bir olayýn geçtiði
karýþýk safha", "içinden çýkýlmasý zor
durum", "birden bire meydana gelen
kötüye gidiþ ve tehlikeli an" gibi anlamlara
gelmektedir. Kriz yunanca "karar" anlamý-
na gelen "krisis" kavramýndan gelmektedir.
Bu sürecin içinde bir durumdan diðerine
geçiþte ortaya çýkan "kararsýzlýk" anýný
ifade etmektedir (Genç 2007: 357). 

Çeþitli tanýmlamalara göre Ýþletmeler
açýsýndan kriz;

Kriz, beklenilmeyen ve önceden sezile-
meyen, acele cevap verilmesi gereken
durumdur. Kriz, örgütün önleme ve uyum
mekanizmalarýný etkisiz hale getirerek, mev-
cut iþleyiþini tehdit eden gerilim durumudur.

Kriz, örgütün normal iþleyen sistemini
bozan ve aniden ortaya çýkan bir durum
olarak tanýmlanabilir. Bu yönüyle kriz
önemli bir deðiþme veya geliþme olduðu
zaman, örgütün normal iþleyiþini bozan
rahatsýzlýk durumudur.

Krizin kaynaklarý üzerinde durarak, krizi
tanýmlayan yaklaþýmlara göre, krize kay-
naklýk eden faktörler karþýsýnda örgütlerin,
örgütsel ve yönetsel süreçlerinde iþleyiþ
bozukluklarýna ve örgütsel düzenin büyük
ölçüde sarsýlmasýna neden olan ve plansýz
biçimde ortaya çýkan ve sorunlarýn gider-
ilmesi için, mevcut çözüm yollarýnýn yeter-
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siz kalmasý sonucu, sorunlar ile birlikte
geliþen gerilim durumudur.

Kriz örgütü ve yöneticileri zor durumda
býrakan, yönetsel ve örgütsel faaliyetlerin,
gereðince yerine getirilmemesi durumudur
(Genç 2007B: 357).

Kriz, beklenilmeyen ve önceden sezile-
meyen, çabuk ve acele cevap verilmesi
gereken, örgütün önleme ve uyum
mekanizmalarýný etkisiz hale getirerek,
mevcut deðerlerini, amaçlarýný ve
varsayýmlarýný tehdit eden gerilim duru-
mudur (Dinçer 2007: 407). 

Kriz iþletmenin mevcut konumunu ve gele-
ceðini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda
ortaya çýkan ve genelde önlem alýnmakta
geç kalýnan olumsuz bir durumdur. Kriz
olumsuz bir kelime olmasýna raðmen bazý
sektörler ve þirketler için yarattýðý fýrsatlar
açýsýndan olumlu olarak da deðer-
lendirilebilir. Krize ulusal ve uluslararasý
politikalar sebep olabileceði gibi kurumsal
anlamda da þirketlerin yaþadýðý kýsa ve
uzun süreli farklý boyutlarda krizlerde söz
konusu olabilir (Arýduru 2009). 

Türü ve faaliyet alaný ne olursa olsun
örgütler bugün hýzlý ve sürekli deðiþen bir
çevrede bulunmaktadýrlar. Söz konusu
deðiþim, örgütlere ayný anda çeþitli tehlike
ve fýrsatlarý bir arada sunmaktadýr. Örgüt-
lerin baþarýsý, büyük oranda, tehlike ve fýr-
satlara karþý gösterecekleri duyarlýlýða
baðlýdýr. Fýrsat ve tehditlerin, öngörü ve
çeþitli tedbirler ile yönetilmesi gerekmekte-
dir (Arýduru 2009). Kriz öncesi, kriz aný ve
kriz sonrasý, iþletmelerin kurumsal hede-
fleri ve aldýklarý her karar çok önemlidir.

Kriz anýnda alýnan önlemler; genelde üreti-
mi küçültme, iþten çýkarma, yatýrýmlarý
durdurma þeklinde olmaktadýr. Panik
havasýnda olan bu iþlemler bazen iþletmeye
daha fazla risk ve duraðanlýk getirmektedir.
Plansýz küçülme, Nitelikli ve birikimli per-
sonelin kaybý, bununla birlikte pazar ve
müþteri kaybý da söz konusu olmaktadýr
(Arýduru 2007). 

2008 KÜRESEL KRÝZÝ  

Küreselleþme ile meydana gelen hýzlý
deðiþmelerde örgütler ve örgüt fonksiyon-
larý önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu hýzlý
deðiþim sürecinde küresel pazarlarda reka-
bet eden çokuluslu iþletmelerin anlaþýlmasý
daha da önem arz etmektedir. Uluslararasý
ticarette serbestlik düzeyinin artmasýyla
mal, hizmet, bilgi ve sermaye hareketleri
hýzlanmýþtýr. Bu ise iþletmelerin dünyanýn
deðiþik bölgelerinde daha kolay ticari
faaliyet yapabilme olanaðý saðlamaktadýr.
Küreselleþme, iþletmenin faaliyet alanlarý,
üretimlerini, rekabet þekillerini ve yönetim
anlayýþlarý deðiþmeye baþlamýþtýr. Artýk
sadece yerel ülke içerisinde ve çok sýnýrlý bir
uluslararasý çevrede gösterilen faaliyetlerin
etkisiyle mücadele etmekten öte, küresel bir
pazarda ve küresel rakiplerle mücadele
zorunluluðu doðmaktadýr (Egeli 2009: 2).

Dünya Ekonomisinde küreselleþme eðilim-
lerinin devletlerin ekonomi politikalarýný
önemli ölçüde deðiþtirdiði görülmektedir.
Özellikle geliþmekte olan ülkeler 1970'li
yýllardan itibaren hýzla yayýlan bir
serbestleþme sürecine girmiþler ve
ekonomik yapýlarýnda bir deðiþim süre-
ciyle karþý karþýya kalmýþlardýr. Bu ülkeler
kamu kesimini daraltýcý etki oluþturan
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maliye ve para politikalarýna aðýrlýk ver-
miþlerdir. Dolayýsýyla hem vergi oranlarýný
azaltýcý þekilde gevþek vergi politikalarý
hem de kamu harcamalarýný daraltýcý sýký
harcama politikalarý kullanmýþlardýr.
Geliþmekte olan ülkeler bu yolla bir yandan
devletin ekonomideki rolünün sýnýrlandýrýl-
masý diðer yandan da özel giriþimcilerin
aðýrlýklý olarak yönlendirdiði bir serbest
piyasa sürecine girilmesini amaçlamýþlardýr. 

Ancak zamansýz dýþa açýlma kamu açýk-
larýnýn daha da artmasýna ve bu ülkelerin
hem yüksek enflasyon hem de düþük üre-
tim seviyelerine sahip olmalarýna neden
olmuþtur. 2000-08 döneminde ise ABD
ekonomisi baþta olmak üzere dünya
genelinde bir ekonomik durgunluk sürecine
girildiði görülmektedir. Özellikle 2000-04
döneminde ABD hükümetinin kendi yurt
içi piyasalarýný rahatlatmak için uyguladýðý
düþük faiz ve gevþek maliye politikalarý
durgunlukla mücadele etmeye hizmet
etmesine raðmen düþük faiz politikasýnýn
gayrimenkul piyasalarýnda yol açtýðý dur-
gunluk maliyetlerinin reel piyasalara ve dýþ
piyasalara yansýmasý nedeniyle dünya
küresel bir kriz ile karþý karþýya kalmýþtýr.
Küresel krizin yayýlma aþamasýnda
geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde
olduðu gibi Türkiye'de de daha fazla harca-
ma ile ekonominin uyarýlmasýna ve
ekonomik büyüme hýzýnýn düþürülmeme-
sine yönelik tedbirler alýnmaktadýr. Ancak
bu tedbirlerin bütçe açýðýný artýrýp enflasy-
onist baskýlarý hýzlandýrýcý etki oluþturma-
masýna dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Küreselleþmenin temel mantýðý; sermayenin
karlýlýðýnýn arttýrýlmasýdýr. Dolayýsýyla
ekonomi politikalarýnýn da etkin kaynak

daðýlýmýnýn saðlanmasýnýn ve buna baðlý
olarak ekonomik refahýn arttýrýlmasý için
kullanýlmasý bu mantýðýn birincil koþuludur.
Bu koþulun saðlanmasý ise serbestleþtirilmiþ
bir piyasa ekonomisinin oluþmasýna
baðlýdýr. Bu açýdan dünya ekonomilerini tek
bir pazara dönüþtürerek karýný maksimize
etmeyi amaçlayan sermaye için iki temel
hedef bulunmaktadýr. Bunlardan biri ulusal
devletin denetim gücünün sýnýrlandýrýlmasý,
diðeri ise emek faktörünün kazanýmlarýný
sýnýrlandýrýlmasýdýr.

Özellikle geliþmekte olan ülkelerde küre-
selleþme sürecinin beraberinde getirdiði
finansal liberalizasyon eðilimleri, 1970'li
yýllardan itibaren bir yandan ülkelerin
makroekonomik yapýlarýnda bozulmalarýn
yaþanmasýna yol açmýþ ve bu ülkelerin
finansal piyasalarý daha da kýrýlgan hale
getirmiþtir. Bir ekonomide finansal sis-
temin istikrarý, finansal kurumlarýn temel
fonksiyonlarýný etkin ve baþarýlý þekilde
gerçekleþtirmeleri ile mümkün olmaktadýr.
Baþka bir deyiþle istikrarlý bir finansal sis-
tem hem içsel ve dýþsal þoklarýn piyasalar-
da yol açtýðý dengesizliklerle mücadele
edebilmeli hem de reel ekonomide perfor-
mansý arttýrýcý etkiler oluþturabilmelidir. 

Finansal faaliyetlerin küreselleþmesi
1950'li yýllardan itibaren baþlamýþtýr.
Ancak 1980'lerden sonra hýzlanmýþ ve ser-
mayenin daha düþük risk altýnda ve daha
yüksek kazanç saðlama düþüncesiyle sýnýr
ötesi alanlara yayýlmasý sonucunda ulusal
finans piyasalarý hýzla bütünleþmiþ, bu
piyasalarýn aralarýndaki sýnýrlar kalkmýþtýr.
Küresel finansýn temel niteliði en güçlü
ülkeler de dahil olmak üzere ülkelerin
hükümetlerinin siyasi kontrolleri ve ulus-
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lararasý kuruluþlarýn etkileri dýþýnda olmasý
ve bu nedenle istikrarsýz bir yapý gösterme-
si olmuþtur. Spekülatif amaçlý finans akým-
lar mali krizlere neden olmuþ ve bu krizler
özellikle mali yapýyý önemli ölçüde boz-
muþtur. Özellikle kýsa vadeli sermaye
akýmlarýnýn ülkelere giriþ ve çýkýþlarýndaki
dalgalanmalar bu ülkelerin mali istikrarýný
bozabilmekte ve birçok ülke gerekli
önlemleri alamadýklarý için mali krizlere
girebilmektedir (Altay 2009: 11). 

Globalleþen dünyada devletlerin ekonomi-
leri birbirine baðýmlý hale gelmiþtir. Bu sis-
temin en büyük siyasi ve ekonomik aktörü
olan ABD'de meydana gelen finansal kriz
dolaylý olarak diðer devletleri de etkile-
mektedir. Globalleþme ile bütün devletlerin
merkez bankalarý ABD Merkez Bankasý'na
göbeðinden baðlý hale gelmiþtir. Bu sebe-
ple, ABD'de meydana gelen finansal kriz
dünyanýn diðer devletlerine de yayýlmýþtýr.
Finansal krizde halkýn elinden ticaret
yoluyla çýkan paralar, büyük sermaye kuru-
luþlarýnda toplanmýþtýr. Sistem bu parayý
tekrar halka döndürecek tedbirleri ala-
madýðý için ekonomide müþteri durumunda
olan halk kesiminde talep daralmasý mey-
dana gelmiþtir. Talebin daralmasý üretimin
azalmasýna, üretimin azalmasý da istih-
damýn daralmasýna ve büyüme rakam-
larýnýn küçülmesine yol açmaktadýr.
Finansal krizler belli bir aþamadan sonra
yapýsal krize dönüþmektedir 

Türk ekonomisi dýþa baðýmlý bir ekonomi
olduðuna göre, böyle bir ekonominin dýþ
dünyada meydana gelen krizlerden etkilen-
memesi mümkün deðildir. Ancak bu aþa-
mada her sektörün farklý farklý etkilendiði
görülmektedir. 

ABD kaynaklý küresel ekonomik krizde
devletler batmamaktadýr. Devletler içinde
bazý þirketler batarken, yeniden bazý büyük
þirketler meydana gelmektedir. Kýsacasý
sermaye el deðiþtirmektedir. Türkiye'de
krizi ilk algýlayan Türkiye Ýþ Bankasý yöne-
timi olmuþtur (Toprak 2009). 

Dünyanýn en baþarýlý yatýrýmcýlarýna göre
küresel finans kriz: ekonomideki son 25
yýlýn köpüklenmesinden doðmuþtur.
Köpüklenmeyi oluþturan ise, modern
finansýn bel kemiði konumundaki doður-
gan ve spekülatif faizdir. Faiz, modern
ekonomilerin âdeta hücrelerine kadar
iþlemiþtir. Faizle alâkasýz gibi görünen
finansal iþlemlerin hepsi dolaylý olarak
faize baðlýdýr (Uslu 2008: 26). 

Dünyayý saran ekonomik krizin patlak
verdiði noktaya bakýldýðýnda iki Morgage
devi Fannie Mae ve Freddie Mac'in devlet
kontrolüne geçmesi ile baþladýðý görülmek-
tedir. 15 Eylül 2008'de de Lehman
Brothers'ýn batýþýyla da zirve yapmýþtýr.
Lehman'ýn hisseleri borsada yarý yarýya
deðer kaybetmiþ, tarihi Amerikan Ýç
Savaþý'ndan eskiye dayanan ve Büyük
Buhran'da ayakta kalmayý baþaran bankanýn
piyasa deðeri 5,4 milyar dolara inmiþ,
hazine bakanlýðý, ABD Merkez Bankasý
(Fed) ve Wall Street bankalarýnýn yetkilileri,
New York Fed'in Manhattan'daki binasýnda
toplanmýþtýr. 

Dönemin Hazine Bakaný Henry Paulson,
Lehman'ýn kurtarýlmasý için hükümetin
adým atmasýna karþý çýkmýþ, diðer büyük
bankalar da adým atmamýþ, bunun yerine
Bank of America, Fed ve Hazine
Bakanlýðýnýn önerisi ile diðer sorunlu
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yatýrým bankasý Merrill Lynch'i 50 milyar
dolara satýn almýþtýr. Alabama eyaletinde
pamuk iþçilerine hizmet etmek için 1850
yýlýnda üç kardeþin kurduðu 158 yaþýndaki
Lehman Brothers, 15 Eylül'de iflas
bayraðýný çekmiþtir.

ABD'nin beþ büyük yatýrým bankasýndan
üçü küresel kredi krizine dayanamayarak
2007 yýlýnda çekilmiþ, JPMorgan Chase,
Bear Stearns'ý, Bank of America ise Merrill
Lynch'i satýn almýþ, Lehman Brothers ise
çökmüþtür. Fed ise son iki büyük yatýrým
bankasý Goldman Sachs ve Morgan
Stanley'in statülerini deðiþtiren kararýný
onaylayarak, bu bankalarýn ticari
bankacýlýk yapmasýnýn önünü açmýþtýr.
Dow Jones Endeksi, 15 Eylül'de 504 puan-
dan fazla deðer kaybederek borsadaki 700
milyar dolarlýk varlýk yok olmuþtur.

Amerika Birleþik Devletleri'nde Bear
Stearns'un 29 milyar dolarlýk maliyeti ABD
Devleti tarafýndan üstlenilmiþtir. 8 Eylül
2008'tarihinde ABD Hükümeti, iki mort-
gage devine el koymuþ, Ýþte bu geliþme tüm
dünyayý kasýp kavuran 2008 Dünya
Ekonomik krizinin baþlangýcý olmuþtur.

El koyma iþlemi, krizin bir mortgage krizi
olmaktan çýkmasýna ve tüm finans
piyasalarýný sarmasýna neden olmuþtur. Ýlk
etkilenen kurum da bu olaydan hemen bir
hafta sonra Lehman Brothers olmuþtur
(www.ekopolitik.org).

Küresel Krizin Nedenleri

ABD Krizi ve Krizin Küresel Piyasalara
Yansýmalarý ABD ekonomisinde özellikle
2000'li yýllarýn baþlarýndan itibaren

yaþanan ve yurt içi piyasalara hýzla yayýlan
durgunluk süreci, ekonomiyi canlandýrýcý
yönde mali ve parasal önlemler almasýný
zorunlu hale getirmiþtir. Bu dönemde özel-
likle 2001-03 döneminde azalan yurt içi
talebin canlandýrýlmasý ve bu yolla
piyasalarda ek talep oluþturulmasý için
düþük faiz politikasýnýn geniþ çaplý olarak
kullanýldýðý dikkati çekmektedir. 

Krizi Tetikleyen Faktörler: Krizin Ortaya
Çýkýþý ve Küresel Piyasalara Yayýlmasý:
ABD krizini tetikleyen temel faktörler;
düþük faiz politikasýnýn uygulanmasý sonu-
cunda düþük faizli konut kredilerinin
(mortgage kredilerinin) yapýsýnýn bozul-
masý ve buna baðlý olarak faiz yapýsýnýn
uyumsuzlaþmasý, konut fiyatlarýnda balon
artýþlarýn ortaya çýkmasý, menkul kýymet-
lerin fonlanmasýnda yaþanan sýkýþýklýk,
kredi türev piyasalarýnýn geniþlemesi ve
kredi derecelendirme sürecinde yaþanan
sorunlar þeklide belirtilebilir. ABD krizinin
baþlangýcý düþük faiz politikasýnýn
piyasalar üzerindeki etkileri ile ortaya çýk-
mýþtýr (MKG). Nitekim 2001-04 döne-
minde yapýlan hýzlý faiz indiriminin temel
amacý daralan yurt içi talebi canlandýrmak-
týr. Bu yolla kredi talebi büyük ölçüde can-
lanmýþ, artan kredi talebi emlak fiyatlarýný
arttýrmýþ, bankalar ipotekli gayri-
menkullere ikinci, üçüncü ipotekleri
yaparak bulduklarý ek kaynaklarý yine
piyasayý canlandýrmak için kredi olarak
piyasaya sunmuþlardýr. Bu süreçte yaþanan
canlanma özellikle gayrimenkul piyasasýn-
daki canlanmanýn bir sonucudur. Krizi
tetikleyen düþük faiz politikasýnýn bir
devamý niteliðinde olan inþaat sektörü
yoluyla ekonominin canlandýrýlmasý poli-
tikasý ise temel olarak düþük gelirli kesimi

248

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 248



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

konut sahibi yapma amacý ile çok düþük
faizli emlak kredilerinin (subprime kredil-
er) piyasaya sunulmasýný temel almýþtýr.
Çok düþük faizli ve düþük kaliteli subprime
mortgage kredilerinin hýzla artmasý piyasa-
da canlanmayý saðlamýþtýr. Yatýrým
bankalarýnýn piyasaya daha fazla kredi sun-
mak için menkul kýymetleþtirme yaparak
(alacaklarýný satarak) yeni kaynaklar bulup
bu kaynaklarla yeni krediler açmalarý söz
konusu olmuþtur (Karhunen, 2000). Ancak
bir süre sonra bir yandan fiyatlardaki balon
artýþlara baðlý olarak gayrimenkul
piyasalarýnda durgunluðun baþlamasý diðer
yandan düþük faiz politikasýnýn enflasyonu
hýzlandýrma riskine karþý hükümetin faiz
oranlarýný yükseltmesi kredi geri
ödemelerinde önemli ölçüde sýkýþýklýk
yaþanmasýna yol açmýþtýr. Ýnþaat sektörü
yoluyla ekonomiyi canlandýrma politikasý
sonucunda düþük gelirlileri konut sahibi
yapmak için yeni düzenlemeler ile sub-
prime ve deðiþken faizli krediler artmýþtýr.
Özellikle deðiþken faizli mortgage kredi-
lerinin geri ödeme tutarlarý faiz oranlarýn-
daki bu artýþlar nedeniyle oldukça yüksek
düzeylere ulaþmýþtýr. Alacaklarýný tahsil
edemeyen bankalar ya icra yoluna git-
miþler ya da diðer bankalardan borç bul-
maya çalýþmýþlardýr ve sonuçta likidite
krizi baþlamýþtýr. Konut fiyatlarýndaki
balon artýþlar da kriz tetikleyen bir fak-
tördür. Nitekim kýsa vadeli faizlerin yük-
selmesiyle birlikte sürekli artan konut fiy-
atlarý 2006 yýlýnda gayrimenkul
piyasalarýnda baþlayan durgunluða baðlý
olarak düþmeye baþlamýþtýr. Bu durumda
fiyatlarýn yükseleceði ve dolayýsýyla evinin
deðerinin artacaðý düþüncesiyle yüksek fai-
zlere katlanan tüketiciler zor durumda
kalmýþlardýr. Deðiþken faizli subprime

kredilerinin piyasalar üzerindeki baskýsýný
azaltmak için ABD merkez Bankasý
tarafýndan yapýlan faiz indirimi, piyasalarý
bir miktar rahatlatsa da teminat niteliðinde-
ki konutlarýn deðerini azaltmýþtýr. Bu
durumda mortgage kredisi ile ev alýp
bankaya evini teminat gösteren tüketiciler
daha da zor durumda kalmýþlardýr. Geri
ödemelerde yaþanan sýkýþýklýða baðlý
olarak piyasada ortaya çýkan daralma
menkul kýymetlerin fonlanmasýnda da
sýkýþýklýða yol açmýþtýr. Mortgage krediler-
ine dayalý olarak ihraç edilen ve menkul
kýymet piyasasýnýn temel fon kaynaðý olan
mortgage kredilerinin geri ödenememesi
ikincil piyasalarýn fonlanmasýnda da sýkýn-
týlara yol açmýþtýr. Diðer yandan yatýrým
bankalarýnýn daha önce kredi canlanmasýný
teþvik etmek amacýyla ek kaynak bulmak
için kredi alacalarýný menkul
kýymetleþtirme yoluyla yatýrým aracý haline
çevirmeleri, kredi türev piyasalarýnýn
geniþlemesine yol açmýþtýr. Kredi veren
kuruluþlar menkul kýymetleþtirme yoluyla
çeþitli yatýrým araçlarý ile yeni kaynak elde
etme yolu bulmuþlardýr. Bu süreçte risk
duyarlýlýðý azalmýþ ve bankalar bu mort-
gage tahvillerini yüksek getiri karþýlýðýnda
kâr odaklý ancak denetimi zayýf olan piyasa
fonlarýna (örneðin; serbest fonlar) sat-
mýþlardýr. Tahvillerin deðerinin yüksek
olmasý bu tahvillere talebi arttýrmýþ ve bu
yolla serbest fonlarýn piyasadaki payý hýzla
artmýþtýr. Bu pay 2000 yýlýnda 500 milyar
dolar iken 2007 yýlýnda 2 trilyon dolara
çýkmýþtýr. Buna baðlý olarak türev ürünlerin
piyasadaki payý da artmýþtýr. Bu pay 2000
yýlýnda 500 milyar dolar iken 2007 yýlýnda
2 trilyon dolara çýkmýþtýr (Rodrýguez 2002:
597-607). Bu pay 2000 yýlýnda 20 trilyon
dolar iken 2007 yýlýnda 120 trilyon dolara
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çýkmýþtýr. Ancak finansal sistem göstergeleri
tersine iþlemeye baþladýðýnda tahvil deðer-
leri düþmüþ, bu serbest fonlarýn varlýklarýn-
da ciddi kayýplar oluþmuþ ve bu kayýplarý
telafi etmek için yapýlan fon satýþ talepleri
likidite sorununu beraberinde getirmiþtir.
Bankalar riskli müþterilerine kredi vermeyi
durdurmuþ ve likidite krizi baþlamýþtýr.
Kredi derecelendirme sürecinde yaþanan
sorunlar da krizi tetikleyen bir diðer fak-
tördür. Kredi derecelendirme kuruluþlarý
baþlangýçta mortgage kredilerine dayalý
tahvilleri yüksek derecelendirmiþlerdir.
Dolayýsýyla bu süreçte bu tahvillere talep
büyük ölçüde artmýþtýr. Ancak yaþanan kriz
ile birlikte bu kuruluþlarýn ardý ardýna bu
tahvillerin kredi notunu düþürmeleri sonu-
cunda paralarýný fondan çekmek isteyen
yatýrýmcý sayýsý artmýþ ve bu tahvilleri nakde
dönüþtürmek zorlaþmýþtýr. Ayný derece-
lendirme kuruluþlarý kýsa bir süre önce bu
tahvillere yüksek notlar verirken bir anda
not indirimine gitmeleri, sistemi sorgulan-
masýna yol açmýþ, bu yatýrým araçlarýnýn
deðeri düþmüþ ve fonlar büyük ölçüde deðer
kaybetmiþtir. Bu süreç de krizi körük-
lemiþtir. ABD piyasalarýnda baþlayan kriz
kýsa sürede küresel piyasalara yayýlmýþtýr.
Çünkü mortgage piyasalarý sadece kredi
veren ve kullanan arasýndaki iliþkiler baðlý
bir piyasa olmadýðýndan tüm finansal sistem
artan faizle ve durgunluk karþýsýnda dal-
galanma eðilimine girmiþ ve mortgage
tahvilleri menkul kýymetleþtirme yoluyla
küresel piyasalarda sürekli el deðiþtiren
tahviller olduðu için bu piyasalarda
baþlayan ve derinleþen kriz diðer piyasalara
da yansýmýþtýr (TSE & West 1992: 138). 

Kriz Yönetim Sürecinde Maliye
Politikalarý:  ABD'de kriz yönetimi için

baþlangýçta para politikasýnýn aðýrlýklý
olarak kullanýldýðý ancak hemen ardýndan
bu politikanýn yetersizliðini telafi etmek
için maliye politikalarýna aðýrlýk verildiði
görülmektedir. Bu süreçte para politikasý
faiz politikasý ve likidite desteði saðlan-
masý þeklinde uygulanmýþtýr. Subprime
kredi tahvillerinin deðerinde faiz artýþlarý
nedeniyle yaþanan düþüþler finansal
istikrarý tehlikeye soktuðunda 2001-08
döneminde ABD Merkez Bankasý üç ayrý
faiz politikasý uygulamýþtýr. 2001-03 döne-
minde yaþanan durgunluk sürecinde ABD
Merkez Bankasý gösterge faizini yüzde
6.50'den yüzde 1.75'e kadar düþürmüþ ve
sonuçta ekonomi canlanma eðilimine gir-
miþtir. Daha sonra ekonomik canlanmaya
karþýlýk azalan faizler nedeniyle enflasyon
riski oluþmasýna karþý önlem olarak ABD
Merkez Bankasý 2004-06 döneminde faiz
oranlarýný arttýrarak yüzde 5.25 düzeyine
çýkarmýþtýr. 2007 yýlýnda baþlayan dal-
galanma sürecinde iþ gösterge ve ýskonto
faiz oranlarýný yeniden düþürmeye
baþlamýþ ve piyasaya çeþitli yollarla
likidite desteðinde bulunmuþtur. Bu süreçte
ABD Merkez Bankasý Aðustos 2007'de
baþlayan finansal dalgalanmalarýn etkileri-
ni en aza indirmek ve finansal istikrarý
saðlamak için bir dizi likidite arttýrýcý iþlem
yapmýþtýr. Açýk piyasa iþlemleri, vadeli
ihale kolaylýðý, vadeli menkul kýymet borç
verme kolaylýðý ve piyasa yapýcýlýðý kredi
kolaylýðý gibi spesifik piyasa araçlarý ile
piyasaya likidite sunmuþtur. Piyasaya
likidite desteði saðlayan bu önlemlerin
ortak özelliði borç geri ödemelerini kolay-
laþtýrmak ve bu yolla piyasalarda oluþan
likidite sýkýþýklýðýný ortadan kaldýrmaktýr.
Kriz sürecinde para politikasýný destekleyi-
ci yönde uygulanan maliye politikasýnýn
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temel özelliði ise geniþletici etkiler oluþtu-
racak mali önlemler içermesidir. Bu
amaçla sunulan 150 milyar dolarlýk
ekonomik büyüme paketinin temel hedefi
kýsa dönemde harcama eðilimi yüksek olan
kesimin tüketimini arttýrarak yatýrýmlarý
canlandýrmak olmuþtur. 150 milyar dolar-
lýk ekonomik büyüme paketinin 100 milyar
dolarý tüketiciler, 50 milyar dolarý ise
yatýrýmcýlara ayrýlmýþtýr. Dolayýsýyla önce-
likle talep artýþýnýn saðlanmasý hedeflen-
miþtir. Bunun için kamu harcamalarý yerine
vergi indirimleri aðýrlýklý olarak kul-
lanýlmýþtýr. Öncelikle tüketicinin kullanýla-
bilir gelirini talebe dönüþtürebilmesi için
kiþisel gelirini arttýrma amacýyla dolaysýz
vergiler azaltýlmýþ daha sonra gelirin harca-
maya dönüþmesi için tüketim mallarýnýn
fiyatýný düþürücü etki oluþturacak þekilde
dolaylý vergiler de azaltýlmýþtýr. Sonuçta
artan talebe karþý üretimi teþvik etmek için
yatýrýmcýlara da vergi indirimleri ve vergi
teþvikleri saðlanmýþtýr. ABD'de seçim son-
rasýnda yeni hükümetin kriz ile
mücadelede 2009 itibariyle uygulamayý
planladýðý maliye politikalarý da bu
geniþletici önlemlerin devamý
niteliðindedir. ABD'de yaþanan yurt içi
daralmalarýn geniþletici para politikalarýn
destekleyen geniþletici maliye politikalarý
ile giderilmeye çalýþýldýðý ve bu kapsamda
uygulanan maliye politikalarýnýn vergi
indirimlerini, vergi muafiyet ve istis-
nalarýný temel alan politikalar olduðu
görülmektedir (Zhao 1998: 281-307).

ABD krizinin dünya ekonomisine ve doðal
olarak küresel piyasalara etkisinin iki temel
noktada ortaya çýktýðý belirtilebilir.
Birincisi; ABD piyasalarýnda baþlayan ve
hýzla diðer piyasalara yayýlan daralma,

küresel piyasalarda da likidite ve kredi
daralmasýna yol açmýþtýr. Bu nedenle
ortaya çýkan bu daralma süreci küresel
bankacýlýk sisteminin yeniden yapýlandýrýl-
masýný gerektirmiþtir. ABD kendi içinde
zarar eden veya iflas eden yatýrým
bankalarýn çoðunu kamulaþtýrmýþ, krizin
yansýdýðý ülke piyasalarýnda da benzer bir
eðilim oluþmuþtur. Ýkincisi; serbest piyasa
ekonomisinin bu þekliyle uygulanmasýnýn
küresel piyasalar için ciddi bir tehdit oluþ-
turduðu ve dolayýsýyla serbest piyasa
ekonomisinin kurallý piyasa ekonomisine
dönüþtürülmesi ve bu kurallarýn belirlen-
mesi için uluslararasý düzeyde ortak bir
plan oluþturulmasý gerekliliði ortaya çýk-
mýþtýr (Þimþek & Altay, 2009: 15-19). 

UYGULAMA

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %68,1'i
kadýn bireylerden, %31,9'u erkek bireyler-
den oluþmaktadýr. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %28,9'u 27-
32 yaþ aralýðýnda, %20,1'inin 21-26 yaþ
aralýðýnda, %20,1'inin 45 ve üstü,
%18,1'inin 39-44 yaþ aralýðýnda, %12,8'inin
33-38 yaþ aralýðýnda olduðu belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin %78,6'sýnýn
evli olduðu, %21,4'ünün bekar olduðu
Araþtýrmaya katýlan bireylerin eðitim duru-
mu incelendiðinde; %45,1'inin üniversite
mezunu olduðu, %29,3'ünün lise mezunu
olduðu, %22,7'sinin yüksek lisans mezunu
olduðu, %3'ünün ise ilköðretim mezunu
olduðu saptanmýþtýr. Araþtýrmaya katýlan
bireylerin %64,8'inin çalýþan olduðu,
%35,2'sinin iþveren olduðu saptanmýþtýr. 
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Araþtýrmaya katýlan bireylerin þirketin
baþarý durumu  %75,7'sinin þirketinin
baþarýlý olduðu, %24,3'ünün baþarýlý
olmadýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmaya
katýlan bireylerin çalýþtýðý þirketin türü
incelendiðinde; %54,3'ünün limited þirketi
olduðu, %18,4'ünün anonim þirket olduðu,
%11,5'inin komandit þirket olduðu, %4,9'u
kolektif þirket olduðu ve %10,9'unun diðer
þirket türünden olduðu saptanmýþtýr.
Araþtýrmaya katýlan bireylerin firmanýn
2008 yýlýnda yaþanan küresel ekonomik
krizden etkilenme durumu incelendiðinde;
%60,9'unun etkilendiði, %39,1'inin etk-
ilenmediði belirlenmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan bireylerin olasý bir
krize karþý firmanýn kriz iletiþim planý
durumu incelendiðinde; %61,8'inin kriz
iletiþim planý olduðu, %38,2'sinin kriz
iletiþim planý olmadýðý belirlenmiþtir. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile cinsiyet durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý belirlenmiþtir. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile yaþ durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu saptanmýþtýr. Yaþ durumlarý
arasýndaki iliþkinin; 21-26 yas arasý ile 33-
38 yaþ arasý, 21-26 yaþ arasý ile 39-44  yaþ
arasý, 21-26 yas arasý ile 45 yaþ ve üzeri,
27-32 yaþ arasý ile 33-38 yaþ arasý, 27-32
yaþ arasý ile 39-44 yaþ arasý, 37-32 yaþ
arasý ile 45 yaþ ve üzeri, 33-38 yaþ arasý ile
45 yaþ üzeri deðerleri arasýnda fark olduðu
saptanmýþtýr. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile medeni durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu belirlenmiþtir.
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Þekil 3.2: Kriz ile ilgili fikirleri ile cinsiyet duru-
mu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.3: Kriz ile ilgili fikirleri ile yaþ durumu
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.4: Kriz ile ilgili fikirleri ile medeni durmu
arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý 

Þekil 3.5: Kriz ile ilgili fikirleri ile eðitim durumu
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.1: Araþtýrmaya katýlan bireylerin olasý bir
krize karþý firmanýn kriz iletiþim planý durumu
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Kriz ile ilgili fikrileri ile eðitim durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu saptanmýþtýr. Eðitim durumlarý
arasýndaki iliþki üniversite ile yüksek lisans
doktora arasýndaki farktan kaynaklandýðý
belirlenmiþtir. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile þirketteki konumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu belirlenmiþtir.  

Kriz ile ilgili fikrileri ile Kurumdaki çalýþ-
ma süresi arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu saptanmýþtýr.
Kurumdaki çalýþma süresi arasýndaki
iliþkinin; 1 yýldan az ile 11-15 yýl arasý, 1
yýldan az ile 16 yýldan fazla, 1-5 yýl arasý
ile 6-10 yýl arasý, 1-5 yýl arasý ile 11-15 yýl
arasý, 1-5 yýl ile 16 yýldan fazla, 6-10 yýl
arasý ile 11-15 yýl arasý deðerleri arasýnda
fark olduðu saptanmýþtýr. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile çalýþtýðý firmanýn
baþarý durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile firmanýn türü
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu saptanmýþtýr. Firmanýn tür-
lerinden limitet ile anonim þirketleri arasýn-
da fark olduðu saptanmýþtýr. 

Kriz ile ilgili fikrileri ile firmanýn 2008 yýlýn-
da yaþanan küresel ekonomik krizden etk-
ilenme durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 
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Þekil 3.6: Kriz ile ilgili fikirleri ile Þirketteki 
konumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.7: Kriz ile ilgili fikirleri ile Kurumdaki
çalýþma süresi arasýndaki iliþkinin anova testi
sonuçlarý

Þekil 3.8: Kriz ile ilgili fikirleri ile çalýþtýðý fir-
manýn baþarý durumu arasýndaki iliþkinin t testi
sonuçlarý

Þekil 3.9: Kriz ile ilgili fikirleri ile firmanýn türü
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.10: Kriz ile ilgili fikirleri ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden etkilen-
me durumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý
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Kriz ile ilgili fikrileri ile firmanýn 2008 yýlýn-
da yaþanan küresel ekonomik krizden etk-
ilenme durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 

Çalýþana krizin etkisi ile cinsiyet durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu belirlenmiþtir.

Çalýþana krizin etkisi ile yaþ durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý saptanmýþtýr. 

Çalýþana krizin etkisi ile medeni durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý belirlenmiþtir. 

Çalýþana krizin etkisi ile eðitim durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý saptanmýþtýr. 

Çalýþana krizin etkisi ile Kurumdaki çalýþ-
ma süresi arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olmadýðý saptanmýþtýr. 

Çalýþana krizin etkisi ile çalýþtýðý firmanýn
baþarý durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir. 
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Þekil 3.11: Kriz ile ilgili fikirleri ile olasý bir krize
karþý firmanýn kriz iletiþim planý arasýndaki
iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.12: Çalýþana krizin etkisi ile cinsiyet duru-
mu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.13: Çalýþana krizin etkisi ile yaþ durumu
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.14: Çalýþana krizin etkisi ile medeni 
durumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.15: Çalýþana krizin etkisi ile eðitim durumu
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.16: Çalýþana krizin etkisi ile Kurumdaki
çalýþma süresi arasýndaki iliþkinin anova testi
sonuçlarý

Þekil 3.17: Çalýþana krizin etkisi ile çalýþtýðý fir-
manýn baþarý durumu arasýndaki iliþkinin t testi
sonuçlarý
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Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn türü
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý saptanmýþtýr.

Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn 2008 yýlýn-
da yaþanan küresel ekonomik krizden etk-
ilenme durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.  

Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn 2008 yýlýn-
da yaþanan küresel ekonomik krizden etk-
ilenme durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 

Ýþverene krizin etkisi ile cinsiyet durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu belirlenmiþtir. 

Ýþverene krizin etkisi ile yaþ durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý saptanmýþtýr. 

Ýþverene krizin etkisi ile medeni durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý belirlenmiþtir. 

Ýþverene krizin etkisi ile eðitim durumu

255

Þekil 3.18: Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn türü
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.19: Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden etkilen-
me durumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.20: Çalýþana krizin etkisi ile olasý bir krize
karþý firmanýn kriz iletiþim planý arasýndaki
iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.21: Ýþverene krizin etkisi ile cinsiyet
durumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.22: Ýþverene krizin etkisi ile yaþ durumu
arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.23: Ýþverene krizin etkisi ile medeni
durumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.24: Ýþverene krizin etkisi ile eðitim duru-
mu arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý
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arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý saptanmýþtýr. 

Ýþverene krizin etkisi ile Kurumdaki çalýþ-
ma süresi arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olmadýðý saptanmýþtýr. 

Ýþverene krizin etkisi ile çalýþtýðý firmanýn
baþarý durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 

Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn türü
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý saptanmýþtýr.

Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn 2008 yýlýn-
da yaþanan küresel ekonomik krizden etk-
ilenme durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir.

Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn 2008 yýlýn-
da yaþanan küresel ekonomik krizden etk-
ilenme durumu arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 

SONUÇ 

Araþtýrma sonucunda elde edilen sonuçlar;

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile cinsiyet duru-
mu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir
iliþki olmadýðý,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile yaþ durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile medeni durumu

Þekil 3.25: Ýþverene krizin etkisi ile Kurumdaki
çalýþma süresi arasýndaki iliþkinin anova testi
sonuçlarý

Þekil 3.26: Ýþverene krizin etkisi çalýþtýðý fir-
manýn baþarý durumu arasýndaki iliþkinin t testi
sonuçlarý

Þekil 3.27: Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn
türü arasýndaki iliþkinin anova testi sonuçlarý

Þekil 3.28: Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden etkilen-
me durumu arasýndaki iliþkinin t testi sonuçlarý

Þekil 3.29: Ýþverene krizin etkisi ile olasý bir krize
karþý firmanýn kriz iletiþim planý arasýndaki
iliþkinin t testi sonuçlarý
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arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile medeni durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile þirketteki kon-
umu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý
bir iliþki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile þirketteki kon-
umu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý
bir iliþki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile çalýþtýðý fir-
manýn baþarý durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile firmanýn türü
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden
etkilenme durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Kriz ile ilgili fikrileri ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden
etkilenme durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Çalýþana krizin etkisi ile cinsiyet duru-
mu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir
iliþki olduðu,

ü Çalýþana krizin etkisi ile yaþ durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,

ü Çalýþana krizin etkisi ile medeni duru-
mu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir
iliþki olmadýðý,

ü Çalýþana krizin etkisi ile eðitim durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,

ü Çalýþana krizin etkisi ile Kurumdaki
çalýþma süresi arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olmadýðý,

ü Çalýþana krizin etkisi ile çalýþtýðý fir-
manýn baþarý durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olmadýðý,

ü Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn türü
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,

ü Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden
etkilenme durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Çalýþana krizin etkisi ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden
etkilenme durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Ýþverene krizin etkisi ile cinsiyet duru-
mu arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir
iliþki olduðu,

ü Ýþverene krizin etkisi ile yaþ durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,

ü Ýþverene krizin etkisi ile medeni durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,
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ü Ýþverene krizin etkisi ile eðitim durumu
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,

ü Ýþverene krizin etkisi ile Kurumdaki
çalýþma süresi arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki olmadýðý,

ü Ýþverene krizin etkisi ile çalýþtýðý fir-
manýn baþarý durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn türü
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþ-
ki olmadýðý,

ü Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden
etkilenme durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu,

ü Ýþverene krizin etkisi ile firmanýn 2008
yýlýnda yaþanan küresel ekonomik krizden
etkilenme durumu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir iliþki olduðu, belirlen-
miþtir.

TARTIÞMA ve ÖNERÝ 

Yaptýðým araþtýrmanýn amacý; ekonomik ve
küresel kriz etkilerinin iþ gücü piyasasý
üzerinde oluþturduðu ekonomik sorunlara
deðiþmekti. Kocaeli iþ gücü piyasasý
üzerinde yaptýðýmýz uygulama sonucunda
2008 küresel krizin çalýþanlar ve iþverenler
üzerinde ekonomik olumsuzluk meydana
getirdiðini saptamýþ bulunmaktayým. Özel-
likle KOBÝ ve küçük iþletmeler 2008 küre-
sel krizden fazlasý ile etkilenmiþ, kriz döne-
minde iþten çýkarmalar artmýþtýr. Yine
araþtýrmamda, küresel kriz etkilerinin

çalýþanlarý etkileme ve ne türde etkilediðine
iliþkin araþtýrma sonucunda, 2008 küresel
krizinin çalýþanlarý da olumsuz yönde etk-
ilediði sonucuna ulaþýlmýþtýr. Bu sonuçlar
doðrultusunda meydana gelen ekonomik
krizlerin iþgücü piyasasý üzerinde olumsuz
etkiler doðurduðu saptanmýþtýr. 

Araþtýrma sonucunda elde ettiðim bulgulara
göre; oluþmuþ olan kriz dönemlerinde iþlet-
melerin "KOBÝ ve KÜÇÜK" iþletmelerin
kriz dönemlerinde ve kriz öncesinde
ekonomik tedbir almadýklarý; oluþan kriz
dönemlerinde de bu ekonomik sorunlar
karþýsýnda yýkým yaþadýklarý gözlenmiþtir. 

Yine araþtýrma sonucunda oluþabilecek kriz
dönemlerine karþý bir tedbir ve strateji belir-
lemelerine iliþkin soru ve araþtýrmaya göre
ise; çok yönlü bir tedbir ve kriz stratejisi
oluþturmadýklarý; kriz etkilerine karþý yine
baðýmsýz kaldýklarý görülmektedir. Elde
edilen sonuçlara iliþkin olarak yapacaðým
öneriler ise; aþaðýda belirtilmiþtir. 

Çalýþmamýz sonucunda vereceðimiz öneriler;

l Çalýþan bireylerin çalýþma süresinin kýsa
olmasý, çalýþanlarýn krizden etkilenme duru-
munun düþük olmasýna neden olmaktadýr.

l Çalýþanlarýn çalýþtýðý firmanýn diðer fir-
malardan daha baþarýlý olmasý için firmaya
katkýlarýnýn olumlu olmasý gerekir.

l Çalýþanlarýn çalýþtýklarý firmalarýnýn firma
türünün önemli olduðu, olasý kriz durumun-
da en az zararla çýkmalarýna neden olur.

l Çalýþanlarýn firmalarýnýn olasý krizde
"kriz iletiþim planý" olmasý gerekmektedir.
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Çalýþanlarýn bu konu hakkýnda bilgisinin
olmasý gerekir. 

l Çalýþanlarýn; Þirketimiz 2008 yýlý küresel
ekonomik krizden kötü yönde epey etk-
ilendiðine, Kocaeli sanayi kenti olduðun-
dan firmamýz krizden etkilenmediðine
fikrine katýlmadýðý, 2001'de Türkiye'de
yaþanan ekonomik kriz firmamýzý daha çok
etkilediði, Kocaeli sanayi kenti olduðun-
dan firmamýz krizden oldukça etkilendiði,
Türkiye'yi 2008 yýlý küresel krizi 2001 yýlý
ekonomik krizinden daha çok etkilediði,
Þirketimizin kriz iletiþim planý sayesinde
þirketimiz krizden daha az etkilendiði 2008
yýlý küresel ekonomik krizi þirketimizi
sadece satýþlar yönünden etkilendiði
konusunda fikri olmadýðý, 2008 yýlýnda
yaþanan krizde iþçi çýkarýlmasýný yanlýþ
bulduðu,  2008 küresel ekonomik kriz iþy-
erimizde huzursuzluk yarattýðý, Kriz
nedeniyle iþçi çýkarýmý yapýlsaydý boykota
katýldýðý konusuna kesinlikle katýldýðýný
belirtmiþlerdir. 

l Çalýþan katýlýmcýlarýn krizin üzerlerinde-
ki etkileri incelendiðinde; Kriz nedeniyle
iþten çýkarýlma korkusu yaþadýðý, Kriz
zamaný üstlerimle gerginlik yaþadýðý, Kriz
zamaný ailemle gerginlik yaþadýðý
konusuna kesinlikle katýldýðý, Kriz
nedeniyle iþime olan konsantrasyonun
düþtüðü, Kriz zamaný ekip arkadaþlarýmla
iliþkim zayýfladýðý, Kriz zamaný
maaþlarýmýzý almakta güçlük çektiði
konusuna katýlmadýðý, Kriz zamaný takým
çalýþmasý ruhumuz zayýfladýðý, Kriz
zamanýný diðer firmalara göre daha az
hasarla atlattýðý konusunda fikrinin
olmadýðý, Yönetimin anlayýþlý ve doðru
tavrýyla kriz zamanýný rahat geçirdiði

konusuna kesinlikle katýlmadýðý belirlen-
miþtir.

l Ýþveren katýlýmcýlarýn krizin üzerlerinde-
ki etkileri hakkýndaki fikirleri ince-
lendiðinde;" Kriz zamaný çalýþanlarýma
karþý anlayýþlý davrandýðýný düþündüðü,
Kriz zamanýný anlayýþlý yönetim þeklimiz
sayesinde en az hasarla atlattýðý, Kriz
zamanýnda iþçi çýkarma fikri beni mutsuz
ettiði, Kriz döneminde önlem alýrken rakip
firmalarýn önlemlerini de göz önünde
bulunduðu, Kriz zamanýnda kaynak ihtiy-
acýmýzý büyük oranda bankalardan
karþýladýðý, Kriz döneminde astlarýmla
gerginlik yaþadýðý, konusuna kesinlikle
katýldýðý, Kriz döneminde performansýmýn
düþtüðünü düþündüðü, Krizi rakip fir-
malara oranla daha az hasarla atlattýðýný
düþündüðünü, konusunda fikrinin
olmadýðý, Kriz zamanýnda iþveren konu-
mundan hiç hoþlanmadýðý konusunda
kesinlikle katýlmadýðý belirlenmiþtir. 

l Ýþverenlerin firmalarýnda pazarlama
sorunlarýna daha çok aðýrlýk verilmelidir.

l Ýþletmelerin kullandýðý kýsa ve karþýlýðý
olmayan krediler, kriz dönemlerinde iþlet-
melerin daha zor bir süreç içine girmesine
neden olmaktadýr. Bu gibi durumlarda iþlet-
melerin daha uzun vadeli planlar yapmasý
yararlý olacaktýr. 
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Özet: Birçok sektör üzerinde ekli olan kriz saðlýk sektörünün genel yapýsý üzerinde de etkili
olmuþtur. Son 2001 ve 2007 yýllarýnda yaþanan küresel ve ekonomik kriz nedeni ile saðlýk sektörü
üzerinde oluþan sorunlar, özel ve kamunun daha ciddi önlemler almasýna neden oluþturmuþtur. Bu
nedenle saðlýk sektöründen yararlanan bireyler baþta olmak üzere saðlýk sektörü ile birebir yakýn-
dan iliþkili olan diðer sektörlerinde bu açýdan bir etki içinde olduðunu söyleyebiliriz. Çalýþmada
öncelikli olarak küreselleþme nedeni ile ortaya çýkan kriz faktörünün literatür açýsýndan deðer-
lendirmesi yapýlmýþ ve elde edilen literatür bilgileri ile sonucu gidilmiþtir. Çalýþma sonunda kriz
faktörünün saðlýk sektörü ve saðlýk sektörü ile yakýndan iliþki içerisinde olan diðer sektörlerin etk-
ilendiði sonucuna ulaþýlmýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: Saðlýk, Küresel Finansal Kriz, Ekonomi, Etki, Harcama, Yönetim, Ýstikrar

THE EVALUATION OF NEGATIVE EFFECTS OF GLOBAL
CRISIS AND ITS EFFECT ON HEALTH SECTOR IN TERMS

OF LITERATURE

Abstract: The crisis which is effective in many sectors showed its effect on the general structure
of health sector  too. Problems which occured on health sector because of global and economic
crises experienced in the years of 2001 and 2007 caused private and public sectors to take serious
precautions. Therefore particularly individuals benefiting from the health sector, we can say that
other sectors which have one-to-one close relation with health sector are within an effect in this
term. In this study, evaluation of crisis factor which emerged because of globalization in literature
terms was firstly made and it was concluded with obtained literature information. Following the
study, it was also deduced that health sector and other sectors having a close relation with health
sector were affected from the crisis factor. 

Key words: Health, Global Financial Crisis, Economy, Effect, Expenditure, Management,
Stability
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GÝRÝÞ

Küreselleþme, dünyada sosyal, kültürel ve
ekonomik yapýyý büyük bir hýzla deðiþime
uðratmýþtýr. Küreselleþme ekonomik,
sosyal, siyasi ve kültürel yönleriyle çok
boyutlu bir olgudur. Bu çok boyutlu olguyu
incelerken özellikle ekonomik boyutu çalýþ-
mamýzýn odaðýný oluþturacaktýr. Dünya
ekonomisinde ortaya çýkan hýzlý dönüþüme
karþýn mevcut ekonomik sistemin yaþadýðý
krizler ekonomi politikalarýnýn da bu kriz-
leri aþabilmek üzere yapýlandýrýlmasýna
neden olmuþtur. Sermayenin birikim
sürecinde karþýlaþtýðý ve kendi varlýðýnýn
neden olduðu krizi öteleyebilmesi aþa-
bilmesi için küresel anlamda düzenlemeler
de görmek mümkündür. 

Dünya genelinde yýlda 4,1 trilyon USD
saðlýk harcamasý gerçekleþtiði düþünülmek-
tedir. Ülkelerin GSYÝH' larýndan saðlýk için
ayýrdýklarý pay büyük farklýlýklar göster-
mekle beraber az geliþmiþ ülkelerde bu oran
%2-4 civarýndayken geliþmiþ ülkelerde %8-
12 arasýnda deðiþmektedir (WHO,2004).
Türkiye de gerçekleþtirilen saðlýk harca-
malarý GSYÝH ile iliþkilendirilip geliþmiþ
ülkelerin saðlýk harcamalarý ile
kýyaslandýðýnda rakamsal olarak çok büyük
farklýlýklar gözlenmez.

Fakat gerçekleþtirilen saðlýk harcamalarýnýn
yapýsal olarak da deðerlendirilmesi gerek-
mektedir. Geliþmiþ ülkeler koruyucu saðlýk
hizmetleri için daha çok harcama gerçek-
leþtirirken, Türkiye de saðlýk harcamalarýn
yarýsýndan fazlasý ayakta saðlýk hizmetleri
ve týbbi malzemeler için yapýlmaktadýr.

Çalýþmamýzda küresel krizin saðlýk sektörü

üzerindeki etkilerinin neler olduðu incelen-
miþtir. Ayrýca; Siyasal Otorite ve Alýnan
Ekonomik Tedbirler,  Ýktisat ve Mali
Politikalar ve Saðlýk Harcamalarý Giderleri
ve Bütçe Dengesine etkileri de incelenmiþtir.

KÜRESEL KRÝZÝN SAÐLIK
SEKTÖRÜ ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝ 

Ekonomik kriz kavramý; enflasyon, dur-
gunluk, resesyon ya da deflasyon olarak
tanýmlanabilmektedir. Bunlara ek olarak
ise finans krizlerinin de ekonomik kriz
olarak tanýmlanmasý net bir taným yapmayý
zorlaþtýrmaktadýr (Eðilmez 2008: 52). 

Ekonomik kriz, bir ülkede politik veya
ekonomik sebeplerle ortaya çýkan ve bek-
lenmedik ve ani bir etki yaratarak o ülkenin
temel ekonomik yapýsýný temelden sarsan
durumlara verilen genel tanýmdýr. Bu olum-
suz durum uluslararasý ekonomide aniden
ortaya çýkmýþ ise ve birden fazla ülkeyi
etkileme potansiyeline sahipse ve yayýlma
etkisi gösteriyorsa bu durumda etkilenen
ülke sayýsýna baðlý olarak krize verilen isim
de deðiþebilmektedir. Eðer kriz bir ülkede
sýnýrlý kalýyorsa daha net ifadeyle kriz
çýkan ülke küçük bir ekonomiye sahipse bu
tip krizlere ulusal ekonomik kriz, eðer kriz
yatýrýmcýlar tarafýndan bölgesel olarak ele
alýnan bir grup ülkeyi etkisi altýna aldýysa
bölgesel kriz denmektedir. Bu konuya
örnek olarak çoðunlukla 1997 Asya krizi
verilmektedir. 

Küresel ekonomik krizler ise küreselleþ-
menin ve sermaye hareketlerinin etkisi ile
etkilerini bir grup ya da bölgeden ziyade
dünyanýn büyük bir kýsmýnda gösteren kriz-
leri tanýmlamaktadýr. 
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Ekonomik kriz kavramýnýn yaný sýra tanýmý
oluþturan alt kavramlar hakkýnda da net bir
anlam birliðine varýlamamaktadýr. Örneðin
resesyon kavramý hakkýnda çeþitli yak-
laþýmlar bulunmaktadýr. Resesyon:
Ekonomik yavaþlama, durgunluk, satýþ üre-
tim ve yatýrýmlarýn azalmasý anlamýna
gelmektedir (Alpago 2002: 193). Resesyon
durumu, bir ülkede ki konjektür dalgasýnýn
en düþük olduðu düzey olarak tanýmlan-
abilir (Eðilmez 2008: 49). Bu durumda o
ülkedeki çoðu makroekonomik gösterge,
örneðin gayri safi yurt içi hasýla, istihdam
ve talep gibi faktörler düþüþ halindedir. 

Küreselleþme sürecinde, sermaye
piyasalarýnýn serbestleþmesi ve giderek
bütünleþmesi, ilk bakýþta az geliþmiþ
ülkelerin finansman gereksinimleri açýsýn-
dan olumlu bir geliþme izlenimi yaratsa da
finansal akýmlarýn yön ve miktarý konusun-
daki belirsizlikler, özellikle bu sürece yeter-
li kurumsal denetim mekanizmalarýný kur-
madan baþlamýþ ülkelerde makroekonomik
istikrarsýzlýklara ve kýsa dönem finansal kri-
zlere yol açabilmektedir (Dedeoðlu ve
Ark., 2004: 39).

Mahfi Eðilmez günümüzde kapitalizmin
en yüksek aþamasýný küreselleþme olarak
nitelerken Lenin’in ünlü sözüne atýfta
bulunmaktadýr. "Emperyalizm kapital-
izmin en yüksek aþamasýdýr." (Eðilmez
2008: 44). Sermayenin küreselleþmesi için
her türlü engelle mücadele edilirken
emeðin henüz daha küreselleþememiþ
olmasý bu duruma örnek olarak verilmekte-
dir. Sermaye hareketlerinin serbestleþmesi
ve kapitalizmin küreselleþmesiyle birlikte
krizler küresel alana çok daha kolay ve
hýzla yayýlmaya baþlamýþtýr. Küreselleþen

dünyanýn en fazla tartýþtýðý ve etkileri uzun
süre yayýlma eðilimi gösteren krizlerden
biri Asya Krizi’dir.

Ýlk olarak ABD’de konut sektöründe patlak
vermiþ olan 2008 küresel krizi, kýsa sürede
ise likidite krizine dönüþmüþtür. 2003 yýlýn-
dan baþlayarak düþük gelir seviyesinde
bulunan ve yüksek risk grubuna girilen
Amerikan vatandaþlarýna yüzde yüz on
oranýna varan yüksek faizler verilmesi ve
son iki yýllýk zaman diliminde, Amerikan
Merkez Bankasý (FED)’in kredileri yük-
seltmesi sonucu bankalara borcu olan
vatandaþlarýn çoðunluðu borçlarýný ödeye-
mez hale gelmiþ, bu durum, küçük
bankalara tahvil satýþý yapan yatýrým
bankalarýný zor durumda býrakmýþtýr
(Munck 2003: 64).

Günümüzde 'liberal politikalar'ýn dünya
ölçeðinde egemen hale geldiði ve tüm
toplumlarý bu politikanýn rotasýna sok-
tuðunu savunan devasa bir literatür oluþmuþ
durumdadýr. 'Küreselleþme', 'Dünya
Kapitalizmi', 'Yeni Dünya Düzeni' gibi isim-
ler altýnda dolanýma giren bu politikanýn
önemli birkaç bileþeni bulunmaktadýr. 

Munck'a 2003 göre, bu bileþenleri þu þek-
ilde sýralamaktadýr: 

(I) ekonomi politikalarýný belirleyenler
arasýnda devlet eliyle kalkýnma stratejileri
yerine piyasa tabanlý kalkýnmadan yana bir
fikir birliðinin oluþmasý 

(2) küresel piyasa kurallarýnýn G7 ülkeleri
tarafýndan merkezi yönetimi 

(3) Dünya Bankasý, IMF ve DTÖ gibi çok
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yönlü kurumlar tarafýndan bu kurallarýn
yürürlüðe girmesi 

(4) Piyasa gücünün uluslar üstü þirketlerin,
finansal gücün de uluslar üstü bankalarýn
elinde toplanmasý,

(5) Eski ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinin
bu küresel kurumsal güçlerin hâkimiyetine
sokulmasý". 

Tüm bu bileþenler ýþýðý altýnda dünya
ekonomisi ve bu ekonominin temel
dinamikleri eskisine oranla daha fazla bir-
biriyle eklemlenmekte, sermaye ve ticaret
daha fazla serbestleþmektedir. Zira
Bourdie'ya göre sermaye ve ticaret akýþýný
engelleyen her türlü toplumsal, idari, ya da
yasal kýsýtlanma 'akýl dýþý' olarak nite-
lendirilmekte ve kaldýrýlmasý gerektiði
savunulmaktadýr (Bourdieu 1998).

Küresel ekonomik güçlerin egemenliðinin
artmasý ulusal politika ve kurumlarýn güç-
lerinin zayýflamasýna yol açmaktadýr. Ulus-
devletler, kadim geleneksel düzenlemeleri-
ni veya standartlarýný 'küresel ekonominin
gereklerine uymadýðý gerekçesiyle
deðiþtirmek zorunda kalmaktadýr. Söz
konusu modeli benimseyen uluslar,
toplumlarýný IMF, DTÖ, Dünya Bankasý
gibi ulusüstü kurumlarýn kural ve talepleri
yönünde yapýlandýrma çabasý içine girdiði
görülmüþtür (Özkan 2008: 30-34).

Küreselleþme tüm toplumlar için bir örnek-
lik teþkil etmese de belirli ilke ve normlar
temelinde iþlediði belirtilebilir. Ýþleyiþ
ilkelerinden birincisi ve belki de en önemlisi
'özelleþtirme' dir. Daha önceleri devlet eliyle
yürütülen hizmetler/ürünler özelleþtirme

yoluyla özel sektör kuruluþlarýna
devredilmektedir. Piyasa ekonomisi modeli,
rekabet, verimlilik, toplam kalite, esneklik
gibi 'iþletme yönetimi' deðerlerini toplumsal
yaþamýn tüm alanlarýna sokmuþtur.
Toplumun tüm alanlarý bu deðerler etrafýnda
yeniden sosyalize edilmekte, biçim-
lendirilmektedir. Bu deðerler genelde kamu
eliyle yürütülen tüm sosyal hizmet alan-
larýnda geçerli hale gelmiþtir. Doðal olarak
bu durum, devlet tarafýndan kontrol edilen
ve desteklenen saðlýk sektörünü de
ilgilendirmektedir.

2008 KÜRESEL KRÝZÝN SAÐLIK
HÝZMETLERÝ ÜZERÝNDEKÝ
ETKÝLERÝ 

Küreselleþme, bir noktada meydana gelen
olaylarýn, baþka noktalardaki olaylarý etk-
ilemesi ve meydana gelen bu olaylardan etk-
ilenerek toplumsal iliþkilerin dünya ölçeðinde
yoðunlaþmasý anlamýna gelmektedir. (Hicran
2010: 39-41). Dünya çapýnda ekonomi,
siyaset, kültür, saðlýk, sosyal hayat, vb.
birçok konuda büyük bir deðiþimi ifade ettiði
belirtilmiþtir. (Ank.Ünv.Eðt.Fak.Der. 2005:
103-121).

1980'li yýllarýn ortalarýndan itibaren
Küreselleþme terimi daha çok ticaret
alanýnda kullanýlmaya baþlamýþtýr. Birinci
dünya savaþýnda küreselleþmenin birinci
dönemi sona ermiþ, 1920'lerde koru-
macýlýðýn geliþimini takiben 1930'un son-
larýnda çöküntüye uðramýþtýr. Ýkinci dünya
savaþýný takiben gerçek anlamda küre-
selleþme baþlamýþtýr. Gerçek anlamda
küreselleþmenin baþladýðý bu dönem iki
bölümde ele alýnabilir: 
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1. 1945-1986 yýllarý arasý dünya
ticaret görüþmelerinin baþladýðý
Uruguay turu dönemi, 

2. Uruguay turu görüþmelerinden son-
raki dönem. Birici dönemde uluslar
arasý mal ticareti anlaþmalarýna aðýrlýk
verilmiþtir.

Ýkinci dönemde ise daha çok hizmet ticare-
tine aðýrlýk verilmeye baþlanmýþtýr.
Dünyadaki baþlýca ticaret ülkelerinin mal
ticaretinden hizmet ticaretine yönelmesinin
üç temel nedeni vardýr: 

l Hizmet ticareti uluslar arasý ticaretin
%20'sini oluþturmaktadýr ve uluslar
arasý ticaret alanýnda en hýzlý büyüyen
kesimdir.

l Hizmet ticareti ticari büyüme için
büyük bir potansiyeli temsil etmekte-
dir ve geliþmiþ ülkelerde ekonominin
%80'i servis tabanlýdýr. Üçüncüsü,
hizmet ticareti günümüzde rahatlýkla
sunulabilmektedir (Ostry 2002).

Küreselleþme ile ilgili tartýþmalarýn
temelinde, küreselleþmenin istenen bir
geliþme mi yoksa istenmeyen bir geliþme mi
olduðu yer almaktadýr. Bir yandan küre-
selleþmenin gerekli olduðuna, bunun bir
dönüþüm süreci olduðuna vurgu yapýlýrken
diðer yandan küreselleþme mevcut düzene
ve deðerlere karþý bir tehdit olarak
görülmektedir. (Yýlmaz & Horzum 2005:
103-121).

Teknolojik geliþmeler, politik etkiler,
ekonomik baskýlar, deðiþen fikirler, sosyal
ve çevresel sorunlardaki artýþ gibi çok sayý-

da itici ve zorlayýcý güç küreselleþmeyi etk-
ilemektedir (Cornia 2001: 14-32).

Küreselleþme ve saðlýk arasýndaki iliþki
oldukça karmaþýktýr ve küreselleþmenin
saðlýkla iliþkisini gösteren çeþitli modeller
geliþtirilmiþtir (Woodward ve Ark., 2001:
875-881). Ancak bu modeller bireysel ve
toplumsal saðlýkta deðiþimlere yol açan
çeþitli nedenlerin göstergelerine odaklan-
makta yetersiz kalabilmektedir. Örneðin;
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), küreselleþ-
menin saðlýkla baðlantýsýný üçü direkt, ikisi
endirekt olmak üzere toplam beþ noktaya
odaklayan bir model geliþtirmiþtir. Direkt
etkiler; saðlýk sistemi, saðlýk politikalarýnýn
etkileri ile enfeksiyon hastalýklarý ve sigara
pazarý gibi bazý zararlý durumlara maruz
kalmayý içermektedir. Endirekt etkiler ise;
saðlýk sektörünün ulusal ekonomi
aracýlýðýyla yönetimi ile beslenme, yaþam
koþullarý vb. faktörlere baðlý ortaya çýkan
toplumsal riskleri içermektedir (Labonte
ve Ark., 2006-2007: 1-15).

Saðlýk hizmetleri arasýnda "bölünemeyen"
ve çok geniþ bir kitleyi ilgilendiren özellik-
le çevre kirliliði, salgýn hastalýklar ve bun-
larla mücadele yöntemleri ve etkin aþýlama
gibi saðlýkla ilgili bazý ihtiyaçlar karlý
olmadýðý için özel sektör tarafýndan
karþýlanmazlar. Kamu sektörü tarafýndan
karþýlanan bu hizmetlerin finansmanýnda
kamu kaynaklarý ve bunlar içinde de özel-
likle vergiler kullanýlmaktadýr9. Dünyada
hýzla yayýlan küreselleþme dalgasýyla bir-
likte devletlerin saðlýk alanýnda yaptýklarý
kamu harcamalarý azaltýlmak istemektedir
(Özkal 2007: 46-49).

Saðlýk alanýnda küreselleþme yeni bir

266

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 266



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

kavram deðildir. DSÖ'nün oluþturulmasý
küreselleþme yolunda saðlýk alanýnda
atýlan önemli adýmlardan biridir. DSÖ,
"tüm insanlarýn olabilen en üst saðlýk
düzeyine ulaþmalarý" amacýyla 1946 yýlýn-
da oluþturulmuþtur. Giderek artan üye
sayýsý ile birlikte örgütün üye sayýsý ve
niteliði deðiþmiþ ve temel iþlevinin saðlýk-
ta siyasal öncülük olduðu ilkesi belirgin-
leþmiþtir. 1978 yýlýnda Alma Ata'da yapýlan
DSÖ Asamblesi'nde "birincil saðlýk
hizmeti" ön plana çýkarýlmýþ; toplum
tabanýna yayýlmayý amaçlayan, ücretsiz,
uygun teknolojiye dayalý, herkese hizmet
eden ve toplum denetimli bir modelin tüm
dünyaya yayýlýmýný hedefleyen ve herkese
gereksindiði ölçüde saðlýk hizmeti sunul-
masýný öngören "2000 Yýlýnda Herkes Ýçin
Saðlýk Bildirgesi" yayýmlamýþtýr.
(Aksakoðlu 2003:41-45). Ancak, Alma
Ata Bildirgesi'nde yer alan ve Dünya
Bankasý (DB) tarafýndan metne eklenen
"maliyetin vergilendirmeyle karþýlanamay-
acaðýna ve bireylerin cepten ödeme yap-
masý gerektiðine iliþkin ifadeler" göz ardý
edilmiþtir. Yýllar geçtikçe "sosyal devlet"
anlayýþýnýn bir parçasý olarak kamu eliyle
yerine getirilen ve devletin öncelikli
kamusal sorumluluk alanýna giren saðlýk,
eðitim ve konut gereksinimlerinin karþýlan-
masý gibi hizmetler devletler için bir sorun
haline gelmiþtir. Sorunun çözümünde mev-
cut sistem ve politika anlayýþýnýn terk
edilmesi zorunluluðu ön plana çýkmýþtýr
Yýldýz 2008: 3034).

1994'de Uluslararasý Sermaye'nin Uruguay
Toplantýsý'nda "hizmetin de mal gibi kara
dönüþtürülmesi" anlayýþýnýn benimsenmesi
ve 1995'de Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ)'nün kurulmasýyla, hizmeti alanlarýn

saðlýk hizmetine doðrudan ödeme yapmasý
kavramý sistemleþtirilmiþtir (Aksakoðlu
2003:41-45). Saðlýk hizmetlerine, yarar-
lananýn finansmanýna katýlabileceði, fiyat-
landýrýlabilen ve pazarlanabilen hizmetler
olarak piyasa ekonomisi tarafýndan da
üretilebilen "yarý kamusal" mal niteliði
kazandýrýlmýþtýr (Altay 2005: 33-64). 

Özelleþtirmeler, sistemin önemli reform
alanýný oluþturmaktadýr (Özkal 2007: 46-
49).. Gerek artan nüfus ve artan saðlýk
ihtiyaçlarý ve gerekse artan küresel eðilim-
ler, saðlýk hizmetlerinin sunumunda da
özelleþtirmeyi hýzlandýrmaktadýr (Altay
2005: 33-64). 

Özelleþtirmede saðlýðýn kaliteli ve etkin bir
biçimde üretilebileceði ve piyasa
koþullarýnda kolaylýkla tüketilebileceði
düþünülmektedir. Ancak özel saðlýk kuru-
luþlarýnda daha düþük maliyet ve daha
fazla kar için çalýþma temel hedeftir. Bu
durum özel saðlýk kurumlarýnýn toplumun
temel saðlýk gereksinimlerini deðil, küresel
saðlýk piyasasýnýn gereklerini ön plana
çýkarmaktadýr. Özellikle özel saðlýk sek-
töründe istihdam edilen saðlýk çalýþan-
larýnýn yarý zamanlý, part time, esnek
zamanlý vb. çalýþtýrýlmasý, bireylerin çalýþ-
ma gücünü bozmakta ve çalýþanlar arasýn-
daki "eþit iþe, eþit ücret" ilkesini yok
ederek yeni bir eþitsizliðe yol açmaktadýr.
Saðlýk hizmetinin toplumun tüm kesimler-
ine eþit þekilde sunulamamasý saðlýk
alanýndaki küreselleþmenin olumsuz yön-
lerinden bir diðeridir (Üner 2007). Devletin
saðlýk hizmetindeki rolünün azalmasý,
koruyucu hizmetlerin sahipsiz kalmasý,
özel sektöre býrakýlan tedavi hizmetlerinin
bedelinin artmasý sonucu en çok yoksul
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kesim, kadýnlar ve çocuklar etkilenmekte
ve zarar görmektedir (Labonte 2007: 1-15). 
Ulusal hükümetlere uluslar arasý organiza-
syonlar tarafýndan, kapitalist ihtiyaçlara
cevap vermek üzere dayatýlan politik, mali,
tarýmsal ve endüstriyel politikalar insanlarý
kendi yaþamlarýna ve geçimlerine
yabancýlaþtýrmaktadýr. Ekonomik küre-
selleþme ve liberalizasyon süreçleri ulusal
ve uluslar arasý alanda eþitsizlikleri arttýr-
mýþtýr. Ekonomik küreselleþme ve6
özelleþtirmeler toplumlarý, aileleri ve
kültürleri çok büyük bir yýkýma sürükle-
mektedir (Cornia 2001: 2001). 

Saðlýk sektöründe, ilk olarak Alma Ata'da
belirlenen  temel saðlýk hizmeti ilkelerinin
uygulanmasýndaki baþarýsýzlýk, küresel
saðlýk krizini önemli ölçüde belirginleþtir-
miþtir. Bu baþarýsýzlýðýn temelinde yatan
sorunlarýn, zorluklarýn ve paylaþýlan deney-
imlerin gözden geçirilmesi ve Alma Ata'da
alýnan kararlarýn gerçekleþtirilebilmesini
saðlamak amacýyla 4 Aralýk 2000 tarihinde
Bangladeþ Savar'da 92 ülkeden 1453
katýlýmcýnýn bulunduðu "Halklarýn Saðlýðý
Meclisi" toplanmýþ ve bu toplantý sonucun-
da "Halklarýn Saðlýk Bildirgesi" yayýnlan-
mýþtýr. Bildirgede küresel saðlýk kriziyle
mücadele etmek için küreselleþmeye karþý
her seviyede -bireysel, toplumsal, ulusal,
bölgesel ve küresel- ve her alanda eyleme
geçilmesi gerektiði, saðlýk ve insan hak-
larýnýn sunumunun ekonomik ve politik
kaygýlara üstün gelmemesi gerektiði vur-
gulanmýþtýr (Serag 2006: 328-728). 

Dünya çapýnda saðlýk hizmetlerinin
sunumunun ve finansmanýnýn saðlandýðý
saðlýk politikalarýnýn yayýlýmý küreselleþ-
menin bir þeklidir (Üner 2007: 816-822).

Ulusal saðlýk sistemleri bu politikalarý
inceleyerek kendine adapte etmektedir.
Böylece küreselleþmeyle birlikte saðlýk
alanýnda alýnan kararlarda ilkelerin, etik
deðerlerin ve standartlarýn paylaþýmýnda
artýþ ortaya çýkmaktadýr. Yine hýzla
ilerleyen küreselleþme, iletiþim süreçlerini
hýzlandýrmýþ, bilgiden kýsa sürede yararlan-
ma olanaklarýný ortaya çýkarmýþ ve rekabeti
gündeme getirmiþtir (Lee ve Ark., 2004:
156-158). 

Küreselleþmenin getirdiði elektronik
iletiþimle bbirlikte saðlýk alanýndaki yeni
tedavi, teknoloji ve stratejiler hakkýndaki
bilgiler hýzla dünya geneline yayýlabilmek-
tedir (Labonte ve Ark., 2007: 1-15). 

Saðlýk hizmetlerinde müþteri odaklý bir
anlayýþýn öne çýkmasý, özellikle saðlýk
hizmeti tüketicisi bireylerin davranýþ ve
algýlamalarýný deðiþtirmiþtir. Bu deðiþimle
birlikte saðlýk alanýnda da toplam kalite
yönetimi kavramýnýn üzerinde durulmaya
baþlanmýþtýr. Toplam kalite yönetimiyle
birlikte hasta memnuniyeti, sürecin hizmet
yönünün iyileþtirilmesi, verilen saðlýk
hizmetlerinin nitelik ve nicelik açýsýndan
ölçülebilmesi, hasta bakým kalitesi, hasta
haklarý gibi daha önce çok bilinmeyen ya
da üzerinde durulmayan konular öncelik
kazanmýþtýr Tutar ve Ark., 2007: 31-54).

Türkiye'de de son 25 yýl zarfýnda hükümet-
lerin, sosyal devlet anlayýþýný tedrici olarak
terk ettiði, devletin sosyal yönünü budadýðý,
sosyal güvenliðe ayrýlan kaynaðýn azalttýðý,
özelleþtirme yoluyla 'sosyal-kamu hizmet-
lerini özel sektöre devrettiði yönünde önem-
li adýmlar attýðý gözlenmektedir. Özellikle
ekonomide liberal politikayý benimsemiþ
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parti/hükümetler, kamu kaynaklarýnýn kul-
lanýmý ve refah hizmetlerinin sunumunun
devletin kontrolünde olmasýnýn devlet müda-
halesine zemin hazýrlayacaðý ve son tahlilde
bu müdahalenin önemli mali külfetlerle
sonuçlanacaðýný dile getirmektedir.

Zira, sosyal güvenlik kurumlarýnýn sürekli
açýk vermesi ve bunun da devlete büyük bir
mali külfete yol açmasý liberal politikalara
amade parti/iktidarlarýn sýkça dile getirdiði
bir temadýr. Ülkede ekonominin istikrara
kavuþamamasý, yüksek enflasyon, cari
açýk, iþsizlik ve yoksulluðun bir nedeni de
söz konusu sürekli açýk veren sosyal
güvenliðe devlet eliyle aktarýlan kaynaklar
olduðu gösterilmektedir. Neredeyse tüm
siyasal partiler gerek seçim öncesi pro-
gramlarýnda, gerekse de iktidara geldik-
lerinde 'sosyal güvenlik reformu'nu gerçek-
leþtireceklerini, devleti bu mali çýkmazdan
kurtaracaklarýný vaat etmektedir. Kuþkusuz
söz konusu 'reform' partilerin ekonomi
politikalarýna göre farklýlýk gösterse de
devletin yaþadýðý mali krizin tek nedeninin
sosyal güvenliðe aktarýlan kaynaðýn gös-
terilmesi hemen hemen tüm merkez parti-
lerinin ortak savunusu olmuþtur. Bu nokta-
da 'sosyal güvenlik reformu' adeta bir 'mit'
haline getirilmiþ ve 'reform' adý altýnda ard
arda tasarýlar, taslaklar, paketler ortaya
atýlmýþtýr. Sosyal güvenlik reformunun
ivedilikle hayata geçirilmesi devletin
sosyal güvenlik açýklarýnýn kapatýlmasýnýn
tek çýkar yolu olarak görülmüþtür. Nitekim
Türkiye'de, IMF (Uluslararasý Para Fonu)
ile imzalanan anlaþma ve periyodik gözden
geçirme raporlarýnda 'sosyal güvenlik
reformu'nun gerçekleþtirilmesi bir önkoþul
olarak sunulmaktadýr. Güncellenen son
gözden geçirme raporunda, reformun nasýl

ve hangi alanlarda öncelikli olarak gerçek-
leþtirileceði detaylý bir biçimde verilmekte,
alýnmasý gereken önlemler sýralanmaktadýr.
Raporda saðlýk harcamalarýnda kýsýtlamaya
gidilmesi, ilaç desteðinin azaltýlmasýna
vurguda bulunulmaktadýr. Bu tür tedbir-
lerin alýnmasý koþuluyla kredinin
saðlanacaðý belirtilmektedir. Türkiye'de
sosyal güvenlik reformu ile öngörülen
düzenlemelere bakýldýðýnda;

l Çalýþan ve emekli maaþ oranlarýnýn
yeniden düzenlenmesi,
l Çalýþanlarýn gelirinin prime esas olan kýs-
mýnýn ve/veya
sigorta prim oranlarýnýn artýrýlmasý,
l Saðlýk ve sosyal güvenlik hizmetlerinde
rekabete açýlma ve
piyasalaþmanýn saðlanmasý,
l Esnek çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý,
l Sigortasýz çalýþtýrmanýn ön plana
geçilmesi,
l Enformel sektörün kayýt altýna alýnmasý,
l Sosyal güvenlik açýklarýnýn azaltýlmasý,
l Sosyal güvenlik sisteminde standardiza-
syonun saðlanmasý,
l Karmaþanýn önlenmesi için sosyal
güvenlik hizmeti veren kurumlarýn tek bir
çatý altýnda birleþtirilmesi,
l Saðlýk ve yaþlýlýk sigortalarýnýn ayrýþtýrýl-
masý,
l Emeklilik yaþýnýn kademeli olarak yük-
seltilmesi,
l Bütçe dengesinin saðlanmasý,
l Ekonomik istikrarýn saðlanmasý (Sallan
ve Ark., 2006: 9-37). 

Görüldüðü gibi, yukarýda öngörülen düzen-
lemelerle, sosyal güvenlik hizmetleri 'piyasa
ekonomisi' normlarýna göre yeniden yapý-
landýrýllmaktadýr. Bu baðlamda, devletin
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koruyucu rolünün sýnýrlandýrýlmasý, reka-
bete açýlmasý ve özelleþtirilmesi hedeflen-
mektedir. Sosyal güvenlik hizmetlerinin ve
özelde de saðlýðýn 'piyasa' normlarýna göre
iþlemesi, özelleþtirilmesi bir anlamda bu
hizmet sektörünün ekonomize edilmesi
ve/veya ticarileþtirilmesi anlamýna gelmek-
tedir. Bu da saðlýk hizmetlerinin paralý hale
gelmesi yani bedeli ödendiði müddetçe
karþýlanacaðý anlamýna gelmektedir.

Türkiye'de saðlýk alanýnda kýr-kent, bölgel-
erarasý ve merkez-varoþ baðlamýnda bariz
farklýlýklar bulunmaktadýr. Bu farklýlýklar
sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyinden
kaynaklanmaktadýr. Bebek ölçümleri,
saðlýk kuruluþlarýnýn sayýsý ve donanýmý,
saðlýk insan gücünün daðýlýmý, yaþam bek-
lentisi, saðlýk hizmetlerine eriþebilirlik ile
ilgili göstergelere bakýlarak söz konusu
farklýlýklar ortaya konabilir. Örneðin 1998
verilerine göre bebek ölüm hýzý Almanya
ve Fransa'da binde 4.6, Ýsveç'te binde 3.5,
Yunanistan'da binde 7.2 iken Türkiye'de
binde 38'dir (Saðlýk Bakanlýðý 2001). 

Türkiye'de yoðun göç alan metropollerde
çeþitli projeler kapsamýnda yapýlan
akademik araþtýrmalar (Çilingiroðlu ve
Ark., 1992). ve "TÜÝK", TÜSÝAD
(TUSÝAT 2004). Kuruluþlarýn tuttuðu ista-
tistikler saðlýk alanýnda kýr-kent ve
merkez-gecekondu ekseninde derin eþitsi-
zliðin varlýðýna iþaret etmektedir. Bu çalýþ-
malarýn ortak bulgularýnda, kýr ve gecekon-
dulu nüfusun çok büyük bir bölümünün
saðlýk güvencesi kapsamý dýþýnda olmasý
dikkat çekmektedir. Sigortasýz olan bu kes-
imin ancak çok azmin "Yeþil Kart" sahibi
olabildiði anlaþýlmaktadýr. Özellikle Doðu
ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinde sosyal

güvenlik kapsamý dýþýnda bulunan nüfusun
oransal artýþý alarm vermektedir. Ülkemiz
nüfusunun büyük bir kesiminin varoþlarda
yaþadýðý hesaba katýlýrsa saðlýk alanýnda
ciddi sorunlarýn mevcut olduðu ve insan-
larýn büyük bir kýsmýnýn saðlýk hizmetler-
ine eriþmede güçlük yaþadýðý söylenebilir.
Daha makro boyutta ise toplumun önemli
bir kesimi sosyal güvenceden yoksundur.

Türkiye 'sosyal politika' alanýnda önemli
sorunlarla karþý karþýyadýr. Bu sorunlarýn
baþýnda 'sosyal güvenlik' gelmektedir.
Sosyal güvenlik sisteminin topyekun
revize edilmesi fikri büyük ölçüde kabul
görmektedir. Sosyal güvenlik alanýnda
faaliyet gösteren kurumlarýn daðýnýklýðý,
eþgüdümsüzlüðü ve verimsizliði bu fikrin
meþru dayanaðýný oluþturmaktadýr. Ancak
gerekli alt yapý oluþturulmadan çýkarýlan
reform paketleri ve mevzuat deðiþikliði
sosyal güvenlik alanýnda 'kamuyararý'ndan
ziyade saðlýðý ticarileþtirme ve paralý hale
getirmektedir. Sosyal güvenceden yoksun
dezavantajlý kesimin paralý hale gelen ve
ticarileþen saðlýk hizmetlerini almada zor-
luk yaþayacaðý açýktýr.

Sadece 'hastalýk' veya 'sakatlýðýn' olmamasý
deðil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam
bir iyilik hali olan saðlýk, temel bir insan
hakkýdýr. Bütün insanlara "onurlu ve
üretken bir yaþama" sahip olabilmeleri için
gerekli saðlýk hizmetini saðlamak tüm
hükümetlerin ve uluslar arasý ortaklarýn ana
hedefi olmalýdýr. Kuþkusuz bu hedefe ulaþ-
mada her geçen gün önemli güçlükler
belirmektedir.

Güçlüklerden birisi yeni liberal poli-
tikalarýn zorlamasýyla yeni bir saðlýk para-
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digmasýnýn þekillenmesidir. Saðlýk hizmet-
lerine ayrýlan kaynaklarýn olabildiðince
sýnýrlandýrýlmasý saðlýkta reform adý altýnda
tüm hizmetlerin piyasaya devredilmesi ön
görülmektedir. Bu sürecin saðlýk alanýnda
küresel ölçekte çok ciddi tahribat yarattýðý
açýktýr. Bu tahribatý, 'kuzey-güney' ülkeleri
ölçeðinde gözlemlemek mümkündür. Fakir
'güney' ülkelerinde, neo-liberal iktisadi
dalga hükümetlerin eðitim, saðlýk ve sosyal
güvenlik sistemlerini aþýndýran ciddi bir
borçlanma yarattý. Türkiye'de de bu süreç
alabildiðine iþlemektedir. IMF ile yapýlan
kredi anlaþmalarý karþýlýðýnda son gözden
geçirme toplantýsýnýn ilk gündem mad-
deleri bilindiði gibi saðlýk alanýnda
hükümet harcamalarýnýn kýsýtlanmasýydý.

Neo-liberal küreselleþme olgusu, her ne
kadar ekonomi ve bilgi-iþlem teknolo-
jisinde muazzam bir geliþmesine karþýlýk
geliyorsa da üretilen zenginliðin, refahýn
adil daðýtýlamamasý sorununa da karþýlýk
gelmektedir. Nitekim, adil olmayan
bölüþümün ortaya çýkardýðý derin eþitsi-
zliðe Birleþmiþ Milletler (UNDP, ILO gibi
alt organlar), Dünya Bankasý gibi ulus-
lararasý kuruluþlar da dikkat çekmeye
baþladýlar. Bu kuruluþlarýn geleceðe yöne-
lik projeksiyonlarýnda, küresel yoksulluk,
eþitsizlik ve dýþlanmayý bertaraf eden
stratejilerin giderek ön plana çýkmasý
dikkat çekmektedir. Örneðin Dünya
Bankasý bünyesinde söz konusu sosyal
sorunlarý belirli plan, program ve proje
içinde çözmek maksadýyla 'Ýnsani Geliþme
Aðý'nm (Human Devolopment Network)
kurulmasý dikkat çekmektedir. Bu að a)
saðlýk, beslenme ve nüfus b) eðitim ve c)
sosyal koruma alt bileþenlerinden oluþ-
maktadýr (Deacon 2006: 101-158).

Tüm bunlar gerçekleþirken ivedilikle
ihtiyaç duyulan küreselleþmenin yýkýcý
toplumsal sonuçlarýný törpüleyen, soðuran
bir karþý küresel koruma (içerme) mekaniz-
masýnýn devreye sokulmasýdýr. Eþitsizlik ve
dýþlama, hiç kuþku yok ki, yeniden adil bir
bölüþümü olasý kýlacak re-organizasyonu
gerektirmektedir. Toplumlarýn kýrýlgan
nüfusunu yeni dönemin küresel risklerine
karþý koruyacak 'sosyal koruma sistemler-
i'nin güçlendirilmesi bir zorunluluk taþý-
maktadýr. Bu koruma sistemleri içinde,
öncelikli ve ayrýcalýklý olarak, saðlýk
alanýnda yeni bir uluslararasý ortaklýk
kaçýnýlmaz görünmektedir. Bu ortaklýk,
küreselleþen dünyanýn ivedilikle gereksin-
im duyduðu, 'adalet', 'eþitlik' ve 'dayanýþ-
ma' ilkeleri temelinde kurulduðunda
anlamlý olacaktýr (Yýldýz 2008: 30-34). 

Küresel saðlýk dünya çapýnda saðlýk ve
saðlýk bakýmýný etkileyen sosyal, politik,
ekonomik, teknolojik, çevresel ve kültürel
konularý kapsayan çok boyutlu bir
kavramdýr. Küresel saðlýk tüm disiplinlerin
dolayýsýyla hemþireliðin uygulama, araþtýr-
ma alaný olarak kabul edilmektedir (Kaya
2010: 3). Bu durum dikkate alýndýðýnda
hemþirelikte lisans, lisansüstü ve mezu-
niyet sonrasý eðitim programlarýnýn bölge-
sel, ulusal ve küresel saðlýðý kapsar
biçimde düzenlenmesi bir zorunluluktur
(Taþocak 2008: 17-18).. Maurree ve
Opare'nýn da içinde bulunduðu birçok
hemþire yazar uluslararasý hemþireliðin ve
küresel saðlýðýn, hemþirelikte daha çok
söylemde kaldýðýna yaþama geçmediðine
dikkat çekmektedir. Milli ve arkadaþlarý
küresel ekonomik, politik, sosyal teoriler
ile bir disiplin olarak hemþirelik arasýndaki
iliþkiyi ele alan çalýþmalara odaklanýlmasý

271

IBB_DERGI_Layout 1  30.11.2011  16:26  Page 271



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

gerektiðini ifade etmektedir (Corlton 2007:
124-129). Bazý hemþire yazarlar, hemþire
eðitimcilerin küresel saðlýðý ele alma
konusunda daha hýzlý hareket etmeleri ve
hemþireleri küresel düzeyde bakým ver-
meleri için hazýrlamalarý gerektiðine dikkat
çekmektedirler. Taner, küresel bilinçliliðin
bu güne kadar hiç bu kadar önemli
olmadýðýný akademisyenlerin artýk onun öne-
mini kabul etmelerinin zorunlu olduðunu
ifade etmektedir (Carlton 2007: 124-129). 

Küreselleþme üye ülkeleri vurduðu gibi
DSÖ'yü de vurmuþtur. Bunun ilk belirtileri
DSÖ'nün 2000 yýlýnda yayýnladýðý "World
Health Report 2000, Health Systems:
Improving Performance" da görülmüþtür.
Bu rapora göre saðlýk hizmeti kul-
lanýcýlarýný müþteridir ve gereksinimlerinin
karþýlanmasý piyasa sistemi içinde
olmalýdýr. Devletin görevi piyasalarýn
denetlenmesi olarak gösterilmektedir.
Teknik yetersizlikleri ve ideolojik yak-
laþýmý þiddetle eleþtirilen bu rapor DSÖ'nün
paradigma deðiþikliðinin en önemli
göstergelerinden birisidir (Belek 2002: 120-
125). Dünya Bankasý ve Dünya Ticaret
örgütünün peþine takýlan DSÖ, saðlýk
hakkýný savunmaktan vazgeçip üye
ülkelere, ülkemizde de uygulanan "Saðlýkta
Dönüþüm" programlarý önermeye, özel sek-
törün yararlarýndan ve kamu-özel sektör
ortaklýðýndan söz etmeye baþladý. Bu
dönemde DSÖ, yoksul ülkelerin insan ve
doðal kaynaklarýnýn sömürülmesine, ulus-
lararasý ticaretteki haksýzlýklara, utanç veri-
ci borçlandýrmalara, kamusal saðlýk hizmet-
lerinin acýmasýzca özelleþtirilmesine hiç ses
çýkartmamýþtýr. Dünyadaki eþitsizlikler,
yoksulluklar ve emperyalizmin Iraktaki ve
Afganistan'daki saldýrýsý yokmuþ, binlerce

masum kadýn, çocuk ölmüyormuþ gibi
davranmýþtýr. ABD tarafýndan Kosova'da,
Irakta, Afganistan'da uranyum içeren,
kanser yapýcý mermi ve bombalar atýlmamýþ
gibi yapmýþtýr. DSÖ, nükleer reaktör üreti-
cileri lobisinin baskýsý nedeniyle, Çernobil
faciasýnýn saðlýk etkilerini gizlemekle de
suçlanmaktadýr (FOr 2009). Saðlýk hizmet-
lerinin özelleþtirilmesinin saðlýða etkilerine,
ilaç tekellerinin saðlýktaki oyunlarýna hiç
deðinmemektedir. Dünyada bir yandan
zenginlerin sayýsý artarken diðer yanda hala
3 milyar insanýn 1 dolar altýnda gelirle
beslenmeye çalýþtýðýný, bir milyar insanýn
saðlýklý sudan yoksun olduðunu, milyonlar-
ca insanýn kolayca önlenebilir hastalýklar-
dan öldüðünü, bunlarýn ancak saðlýk bir hak
olarak algýlanýrsa ve dünyada ve ülkeler
içindeki sömürü düzeni sonlanýrsa
çözülebileceðini bilmezden gelip piyasa
güçlerinden medet ummaktadýr. DSÖ'nün
elektro-manyetik dalgalar ve baz istasyon-
larý konusunda da güçlü telekomünikasyon
þirketlerinin etkisi altýnda kaldýðýndan
kuþkulandýran bulgular vardýr. 2006 yýlýnda
konuyla ilgili olarak yayýnladýðý 304
numaralý duyuruda (Fact sheet) baz istasy-
onlarýnýn saðlýk zararýna iliþkin ikna edici
bir güne dek deðiþtirmemiþtir (WHO 2006).
Oysa, hazýrlanan çeþitli baðýmsýz raporlar-
da, daha önce ve daha sonra yapýlan pek
çok araþtýrmada moleküler düzeyde veya
organ düzeyinde saðlýðý olumsuz etkileye-
bilecek kanýtlara iþaret edilmiþtir
(Biolnitiative 2007). DSÖ bu kanýtlarý
görmemeyi yeðlemektedir. Bazý araþtýrma-
cýlar DSÖ'nün kanýt bulunmadýðý iddi-
alarýný ve konuyla ilgili araþtýrmalarý teþvik
etmeyen bu tutumunu hatalý bulmakta ve
eleþtirilmektedirler (Kundi 2009: 123-135).
Bir DSÖ çalýþaný olan Dr. Alison Katz'ýn,
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2007 yýlýnda yeni seçilmiþ olan DSÖ Genel
Müdürü Dr. Margaret Chan'a yazdýðý açýk
mektupta DSÖ'nün uluslararasý saðlýk
otoritesinin azýnlýk ama güç sahibi ülkelerce
artan biçimde zayýflatýldýðýný ve DSÖ'nün
hizmet ettiði insanlardan koptuðunu belirt-
mektedir. Giderek halk saðlýðý amacýndan
uzaklaþan DSÖ'yü, kendini neo-liberal poli-
tikalarýn etkisinden kurtararak kuruluþ
ilkelerini yeniden hayata geçirmeye ve
"Herkes için Saðlýk" sloganýnýn altýný
doldurmaya davet etmektedir (Katz 2009).
Bazý yazarlar özellikle1980 yýlýndan sonra
DSÖ'nün dünyadaki etkisinin azaldýðýný,
saðlýk politikalarýnýn belirlenmesinde
Dünya Bankasýnýn liderliði ele geçirdiðini
bildirmektedirler. Ayrýca, sosyalist sistemin
yýkýlmýþ olmasýný ve serbest piyasa
ekonomisinin yükselen deðerlerini DSÖ de
yaþanan çeliþki ve sorunlarýn temel nedeni
olarak tanýmlamakta, DSÖ'nün tercihlerini
üyelerinin çoðunluðunu oluþturan az
geliþmiþ ülkelerden ve saðlýðýn vazgeçilmez
bir insan hakký olduðu ilkesinden yana yap-
masý gerektiðine deðinmektedirler (Þemin
1995: 45-53).

DSÖ, son ekonomik krizin de etkisi ile
dünyada giderek artan bulaþýcý hastalýklar,
ulaþýlamayan saðlýk hizmetleri, satýn alýna-
mayan ilaçlar, önlenebilir ölümler, bozulan
saðlýk düzeyi karþýsýnda fazla suskun kala-
madý ve 2005 yýlýnda "Saðlýðýn Sosyal
Belirleyicileri" konusunu inceleyecek bir
komisyon oluþturdu. Komisyon, yankýlara
neden olan ve Genel Müdürün sýk sýk söz
ettiði bir rapor hazýrladý. Aðustos 2008 tar-
ihinde yayýnlanan rapor, insanlarýn doðup
büyüyüp yaþlandýðý koþullarýn ve saðlýk
sistemlerinin temelinde gücün, paranýn ve
kaynaklarýn, yerel, ulusal ve uluslararasý

düzeylerde daðýlým þeklinin bulunduðunu
belirtmektedir. Bu daðýlýmlarýn da politik
tercihlerden etkilendiði saptanmakta,
ülkeler içinde ve arasýndaki önlenebilir ve
adaletsiz saðlýk düzeyi farklýlýklarýndan bu
sosyal belirleyicilerin sorumlu olduðu
bildirilmektedir. Ýstenirse, eþitsizliklerin
bir nesil içinde giderilebilecekleri, bunun
yöntemlerinin bilindiði iddia edilmektedir.
Çözüm olarak insanlarýn yaþam koþul-
larýnýn iyileþtirilmesi için bütün çocuklara
nitelikli temel eðitim ve saðlýk hizmeti ver-
ilmesi, herkesin saðlýklý bir çevre, konut ve
suya gereksinimi olduðu, kýrsal kalkýn-
maya öncelik verilmesi ve herkese güvenli
bir iþ ve sosyal güvence, kapsayýcý ve
ulaþýlabilir saðlýk hizmeti saðlanmasý
gerektiði belirtilmektedir (Dedeoðlu 2010:
361-366). Güç, para ve kaynaklarýn eþitsiz
daðýlýmý ile mücadele için ise, ülkelerin
adilane vergi toplama kapasitelerinin art-
týrýlmasý, cinsiyet eþitliðinin saðlanmasý,
karar mekanizmalarýnda toplumdaki tüm
guruplarýn temsil edilmeleri, iki taraflý
veya bölgesel ekonomik antlaþmalarda
saðlýk eþitliðinin gözetilmesi, zengin
ülkelerin yardým oranýný GDP'lerinin %0.7
sine çýkarmalarý gibi öneriler getirilmekte-
dir (WHO 2008). Raporda eþitsizlik terimi
sýk olarak kullanýlmakla beraber sermaye,
emperyalizm, sýnýf, iþbirlikçi hükümetler,
yolsuzluk, yozlaþma, gýda ve ilaç tekelleri
gibi tehlikeli kelime ve terimler yer alma-
maktadýr. DSÖ, saðlýðýn sosyal belirleyici-
leri arasýnda bulunan yoksulluk, baský,
yabancýlaþma, cinsel ayýrýmcýlýk, etnik
ayrýmcýlýk, dýþlama gibi sorunlarýna tutarlý
çözümler önermemektedir. Buna karþýlýk
güç, para ve kaynaklarýn eþit daðýlýmýný
saðlamak için uluslar arasý yardým payýnýn
gülünç bir oranda arttýrýlmasý önerilmekte-
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dir. DSÖ'nün yapýsý göz önüne alýndýðýnda
bu öneriler þaþýrtýcý deðildir. Deðerli bilim
adamý Navarro, Saðlýðýn Sosyal
Belirleyicileri Komisyonunu, raporunu
hazýrlarken farklý görüþteki araþtýrma
sonuçlarýný, yazar ve kurumlarý dýþladýðý,
neo-liberalizmden yana tavýr aldýðý için
suçlamaktadýr (Navarro 2007). DSÖ bir kez
daha teþhisi doðru koymakta ama uygun
tedaviyi bir türlü telaffuz edememektedir.

Hegwary küresel saðlýðý geliþtirmek için;
saðlýðý etkileyen sosyal koþullar, çocuk ve
adolesan saðlýðý, aile planlamasý, enfeksiy-
oz hastalýklarý önleme, madde baðýmlýlýðý,
fiziksel ve mental saðlýk, saðlýk sistemleri
ve toplum arasýndaki baðlantý, saðlýk
durumlarýný ölçmek için yöntemler belir-
leme olmak üzere sekiz mücadele konusu
tanýmlamakta ve bu konularýn eðitim pro-
gramlarý içine yerleþtirilmesinden söz
etmektedir (Hegyvary 2004: 906-101).
Venema, hemþirelik ve halk saðlýðýnýn mas-
ter programlarýnda küresel saðlýkla ilgili
bir dersin entegre biçimde planlanmasýný,
içeriðinde uluslararasý saðlýk organizasy-
onlarý, halk saðlýðý, çevre saðlýðý,
ekonomik geliþim ve küresel saðlýk konu-
larýnýn ele alýnmasýný önermektedir. White,
hemþirelik öðrencilerinin politik,
ekonomik örüntüler, insan saðlýðý üzerine
çevrenin etkisi, saðlýðý geliþtirme, küresel
bakýþla hemþirelik gibi web destekli der-
slerle küresel saðlýkla ilgili farkýndalýðýnýn
arttýrýlabileceðine iliþkin öneriler sunmak-
tadýr (Carlton 2007: 124-129). Mircol,
hemþire eðitimcilerinin, hemþirelerin küre-
sel saðlýk bakýmý sisteminde yer ala-
bilmelerini desteklemek için eðitim pro-
gramlarýnýn içeriðinin düzenlemeleri
gerektiðini ifade etmektedir. Wright ve

meslektaþlarý Amerika Birleþik
Devletleri'nde yüz hemþirelik eðitimi pro-
gramýný incelemiþ bunlardan sadece üçte
birinde küresel saðlýk konusunun yer
aldýðýný ve hemþirelik konularýna entegre
edilmediði bulmuþlardýr (Carlton 2007:
124-129). 

Küresel saðlýk hemþirelik uygulamalarýnýn
temelinde yer alan önemli öðelerden biri
olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak, konunun
önemine karþýn konuya ýþýk tutacak nitelik-
te kaynaklarýn sýnýrlý olduðu, var olanlarýn
ise bir eðitim programýnýn yapýlandýrýl-
masýndan daha çok içeriðine odaklandýðý
belirtilmektedir (Henry 1998). Kleffel
hemþirelikte küresel çevrenin iliþkisine
yönelik farkýndalýðýn artmasýna raðmen
uygulamaya geçirmede anlamlý bir artýþýn
olmadýðýný ifade etmektedir. Kirk ve
McDonald'ýn yaptýklarý bir araþtýrmada
hemþire akademisyenler hemþirelerde
küresel çevre sorunlarýna iliþkin farkýn-
dalýðýn arttýðýný, ancak hemþirelerin bu
sorunlar üzerine yapýlan tartýþmalara katýl-
mak ve karar verme konusunda yetersiz
olduklarýný belirtmiþlerdir. Kirk,
hemþirelerin küresel saðlýða iliþkin farkýn-
dalýðýn yetersiz olduðunu, hemþirelik eðiti-
mi programlarýnýn düzenlenmesi gerektiði-
ni ileri sürmektedir (Kirk 2002: 60-71).
Ýlgili çalýþmalar geliþmiþ ülkelerdeki duru-
mu yansýtmakta olup geliþmekte olan ve
geliþmemiþ ülkelerdeki durumu tahmin
etmek mümkündür.

Saðlýk hizmetinin küresel niteliðe sahip
olmasý, küresel ölçekte dýþsallýklarýn dog-
masýna yol açmaktadýr. Bu baðlamda, küre-
sel saðlýk malýnýn etkin düzeyde sunulama-
masý tüm dünya ülkelerini tehdit eden bir
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sonuç yaratabilmektedir. Bu durum saðlýk
hizmetinin etkinlikle sunulamamasý
nedeniyle ortaya çýkan negatif dýþsallýklarýn
azaltýlmasý için uluslar arasý ölçekte çözüm
arayýþlarýný ve kaynak tahsisini zorunlu kýl-
maktadýr (Mutlu 2006: 1999). 

Günümüzde küresel kamusal mal niteliðine
sahip olan saðlýk hizmetinin etkinlikle
sunulmasý, bu hizmetin taþýmýþ olduðu
dýþsallýk özelliði nedeniyle oldukça önem-
lidir. 1980'li yýllara deðin doðrudan
doðruya kamu ekonomisi veya kamu
ekonomisinin düzenleyici rolü ile piyasa
ekonomisi tarafýndan sunulan saðlýk
hizmeti bu dönemden sonra yerini küresel
kamusal mal olma niteliðine býrakmýþtýr.
Dýþsallýk özelliðinin ulusal ve uluslar arasý
boyutlardan küresel boyutlara taþýnmasý ile
birlikte bu niteliði kazanan saðlýk hizme-
tinin sunumu da küresel boyut kazanmýþtýr.
Bu baðlamda ulus devletler ile birlikte,
devreye giren uluslararasý kuruluþlar saðlýk
hizmetinin sunumunda ve finansmanýnýn
saðlanmasýnda yeni arayýþlara girmiþlerdir.
Diðer yandan, saðlýk hizmetinin ekonomik
büyüme ve kalkýnmanýn saðlanmasýnda,
yoksulluðun önlenmesinde, kaliteli yasam
düzeyinin saðlanmasýnda önemli bir yere
sahip olmasý bu hizmetin etkinlikle
sunumunda dikkate alýnmasý gereken diger
unsurlarý oluþturmaktadýr (Ener ve Ark.,
2008: 57-82). 

Küreselleþmenin saðlýk alanýndaki etki-
lerinin  olumlu ve olumsuz etkileri kapsay-
acak þekilde her seviyede yeniden ele alýn-
masý ve saðlýk hizmetlerinin ekonomik ve
politik kaygýlarýn baskýsýndan arýndýrýl-
masý, bu konuda daha akýlcý çözüm öneri-
lerine ulaþýlmasýna ve dünya genelindeki

tartýþmalarýn çözümlenmesine yardýmcý
olacaktýr. Bu durum da, saðlýk alanýnda
ekonomik ve politik baskýlarýn egemen-
liðinden arýndýrýlmýþ bir toplam kalite
yönetiminin kurulmasýný ve standart, eþit
ve kaliteli bir saðlýk hizmeti sunumunu
beraberinde getireceði belirtilmiþtir (Yýldýz
ve Ark., 2010: 3). 

SÝYASAL OTORÝTE ve ALINAN
EKONOMÝK TEDBÝRLER 

Küreleþme olgusu ekonomik siyasal,
sosyal ve kültürel alanlarda son dönem-
lerde yaþanan hýzlý bütünleþme sürecini
ifade ettiði belirlenmiþtir. Siyasal yapýda
meydana gelen deðiþimler uluslar arasý,
ulusal ve ulus-altý sistemlerde dönüþümün
yaþanmasýna neden olmuþ ve ulus-devletin
geleneksel yapýsýnda yetki ve sorumluluk-
larýnda büyük deðiþimler yaþandýðý
görülmüþtür. Bu deðiþimler, ulus-devletin
çift taraflý baský sonucunda zayýflatýl-
masýyla gerçekleþtirilmiþtir. Uluslar arasý
ve ulus üstü kuruluþlar tarafýndan
yapýlýrken alt tarafýnda sivil toplum örgüt-
leri, hükümet dýþý kuruluþlar tarafýndan
yapýldýðý görülmektedir. Artýk devletler
ulusal politikalar oluþtururken diðer
devletlerden baðýmsýz hareket edemeyecek
duruma geldiði belirlenmiþtir (Ercan
2010). Küreselleþme, ülkelerin birbirleri
ile olan iliþkilerinin yoðunlaþtýrmýþ ve bir
ülkenin diðer ülkelerdeki geliþmelerden
baðýmsýz olarak etkin ve saðlýklý politikalar
oluþturmasý imkansýz hale getirilmiþtir. Bu
nedenle devletler politikalar oluþtururken
etkileþim içerisinde bulunduðu uluslar
arasý konjöktürü iyi analiz etmek zorunda
olduðu belirtilmiþtir (Koçdemir 2002:
130). Küreselleþme sonucunda dünya
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düzeninde bir yapýlanma oluþmuþtur.
Yapýlanmaya çalýþýlan yenidünya düzeni
küreselleþme hem ekonomik hem siyasi bir
içerik taþýdýðý görülmüþtür. Küreselleþme
siyasi alanda iki kutuplu dünya düzeninin
yaþandýðý soðuk savaþ dönemine göre çok
daha farklý siyasi uygulamalarý içerisinde
barýndýrmakta olduðu görülmüþtür. Serbest
piyasaya bakýldýðýnda piyasaya egemen
olanlarýn toplumsal yaþam üzerinde
hakimiyet kurduklarý, mali, ekonomik ve
medyatik gücü elinde bulunduranlarýn
dünyanýn yönetimine yön verdiði farklý bir
durum ortaya çýktýðý belirlenmiþtir. 

ÝKTÝSADÝ ve MALÝ POLÝTÝKALAR

Dünya Ekonomisinde küreselleþme eðilim-
lerinin devletlerin ekonomi politikalarýný
önemli ölçüde deðiþtirdiði görülmektedir.
Özellikle geliþmekte olan ülkeler 1970'li
yýllardan itibaren hýzla yayýlan bir
serbestleþme sürecine girmiþler ve
ekonomik yapýlarýnda bir deðiþim süre-
ciyle karþý karþýya kalmýþlardýr. Bu ülkeler
kamu kesimini daraltýcý etki oluþturan
maliye ve para politikalarýna aðýrlýk ver-
miþlerdir. Dolayýsýyla hem vergi oranlarýný
azaltýcý þekilde gevþek vergi politikalarý
hem de kamu harcamalarýný daraltýcý sýký
harcama politikalarý kullanmýþlardýr.
Geliþmekte olan ülkeler bu yolla bir yan-
dan devletin ekonomideki rolünün sýnýr-
landýrýlmasý diðer yandan da özel giriþim-
cilerin aðýrlýklý olarak yönlendirdiði bir
serbest piyasa sürecine girilmesini
amaçlamýþlardýr. Ancak zamansýz dýþa açýl-
ma kamu açýklarýnýn daha da artmasýna ve
bu ülkelerin hem yüksek enflasyon hem de
düþük üretim seviyelerine sahip olmalarýna
neden olmuþtur.

2000-08 döneminde ise ABD ekonomisi
baþta olmak üzere dünya genelinde bir
ekonomik durgunluk sürecine girildiði
görülmektedir. Özellikle 2000-04 döne-
minde ABD hükümetinin kendi yurt içi
piyasalarýný rahatlatmak için uyguladýðý
düþük faiz ve gevþek maliye politikalarý
durgunlukla mücadele etmeye hizmet
etmesine raðmen düþük faiz politikasýnýn
gayrimenkul piyasalarýnda yol açtýðý dur-
gunluk maliyetlerinin reel piyasalara ve dýþ
piyasalara yansýmasý nedeniyle dünya
küresel bir kriz ile karþý karþýya kalmýþtýr.
Küresel krizin yayýlma aþamasýnda
geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde
olduðu gibi Türkiye'de de daha fazla harca-
ma ile ekonominin uyarýlmasýna ve
ekonomik büyüme hýzýnýn düþürülmeme-
sine yönelik tedbirler alýnmaktadýr. Ancak
bu tedbirlerin bütçe açýðýný artýrýp enflasy-
onist baskýlarý hýzlandýrýcý etki oluþturma-
masýna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede kriz tetikleyen faktörler,
krizin ortaya çýkýþý ve küresel piyasalara
yayýlmasý ele alýnacak daha sonra ise kriz
yönetim sürecinde ABD'de uygulanan
maliye politikalarý deðerlendirilecektir.
Küresel krizin Türkiye'de uygulanan
maliye politikalarýna yansýmalarýnýn ele
alýndýðý ikinci bölümde ise öncelikle küre-
sel krizin kamu mali dengesi üzerindeki
etkileri incelenecek ve bu çerçevede ince-
likle mali disiplini saðlamaya yönelik
uygulanan daraltýcý maliye politikalarýn
kriz sürecinde ortaya koyduðu etkiler
deðerlendirilecektir. Daha sonra küresel
krizin Türkiye'de doðrudan etkilediði
borçlanma politikasýndaki geliþmeler ele
alýnacaktýr. Sonuç bölümünde ise küresel
krizin Türkiye'deki maliye politikalarý
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üzerindeki doðrudan ve dolaylý etkileri
deðerlendirilerek bazý çözüm önerilerine
yer verilecektir. Küreselleþmenin temel
mantýðý; sermayenin karlýlýðýnýn arttýrýl-
masýdýr. Dolayýsýyla ekonomi poli-
tikalarýnýn da etkin kaynak daðýlýmýnýn
saðlanmasýnýn ve buna baðlý olarak
ekonomik refahýn arttýrýlmasý için kullanýl-
masý bu mantýðýn birincil koþuludur. Bu
koþulun saðlanmasý ise serbestleþtirilmiþ
bir piyasa ekonomisinin oluþmasýna
baðlýdýr. Bu açýdan dünya ekonomilerini
tek bir pazara dönüþtürerek karýný mak-
simize etmeyi amaçlayan sermaye için iki
temel hedef bulunmaktadýr. Bunlardan biri
ulusal devletin denetim gücünün sýnýr-
landýrýlmasý, diðeri ise emek faktörünün
kazanýmlarýný sýnýrlandýrýlmasýdýr (Erinç
2002: 24-25). 

Küresel Kriz ve Kamu Mali Dengesi
Küresel kriz karþýsýnda Türkiye'nin kamu
mali dengesinde ortaya çýkan geliþmeler,
büyük ölçüde risk azaltýcý etkiler doður-
maktadýr. Çünkü Türkiye ekonomisi 2001
krizinden farklý olarak daha iyi bir kamu
mali dengesine sahiptir. Diðer yandan ardý
ardýna yaþanan krizler Türkiye ekonomisi-
ni krizlere karþý daha tecrübeli bir ülke
haline getirmiþtir. Bununla birlikte daha
önceki krizlerden farklý olarak bu kriz
finansal piyasalardan ziyade reel ekonomi
ile iliþkilidir. Dolayýsýyla uluslararasý
finansal piyasalardaki geliþmelerin yansý-
malarýndan ziyade dýþsal bir arz þoku þek-
linde Türkiye ekonomisine yansýmýþtýr. Bu
nedenle üretim daralmalarýný azaltýcý mali
önlemlerin alýnmasý önem taþýmaktadýr.
Diðer yandan uluslararasý düzeyde krizler-
le mücadelede kabul gören kurallý maliye
politikasý uygulamalarý Türkiye ekonomi-

sinde de kamu mali dengesinin saðlanmasý
amacýyla uygulanmaktadýr.

SAÐLIK HARCAMALARI GÝDERLERÝ
ve BÜTÇE DENGESÝ 

2000-08 döneminde bütçe harcamalarýnda-
ki azalma ve bütçe gelirlerinde özellikle
vergi gelirlerinde artýþ kamu mali dengesi-
ni olumlu yönde etkilemiþtir. Özellikle
2007 yýlýnda mali disiplin hedefine uygun
olarak kullanýlmaya devam eden daraltýcý
mali önlemlerin vergi gelirlerinde 141.786
bin YTL'den 2008 yýlýnda ocak-eylül
itibariyle160.661bin YTL'ye çýktýðý
görülmektedir. Harcamalarda ise bir artýþ
söz konusudur ve bu artýþýn baþlýca nedeni
faiz harcamalarýndaki artýþtýr. Bütçe den-
gesinde de faiz dýþý fazla hedefinin aþaðý
çekilmesinin etkisiyle kýsmi bir azalýþ göze
çarpmaktadýr. 2008 yýlýnda da mali disipli-
ni saðlayýcý sýký vergi ve harcama program-
larýnýn uygulandýðý, 2009 yýlýnda ise mali
disiplin hedefi devam etmekle birlikte
krizin reel piyasalar üzerindeki etkilerine
karþýlýk özellikle kamu yatýrým harca-
malarýnýn arttýrýlmasý planlanmaktadýr.
Buna baðlý olarak 2009 yýlýnda merkezi
yönetim bütçe dengesinin -15.548 milyon
YTL olarak gerçekleþeceði ve bütçe den-
gesini GSMH' YA oranýnýn yüzde -1.4
civarýnda oluþacaðý öngörülmektedir. Faiz
dýþý fazlanýn ise 41.202 milyon YTL
olmasý ve faiz dýþý fazlanýn GSMH' YA
oranýnýn yüzde 3.7 oranýnda oluþmasý plan-
lanmaktadýr. Buna baðlý olarak merkezi
yönetim bütçesi gelirlerinin GSMH' YA
oranýný yüzde 20,4, merkezi yönetim bütçe
harcamalarýnýn GSMH' YA oranýnýn ise
yüzde 23.4 oranýnda gerçekleþmesi hede-
flenmektedir. 2009 yýlýnda da daraltýcý
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önlemlerin alýnmasý ve gelir arttýrýcý poli-
tikalarýn uygulanmasý ve buna baðlý olarak
mali disiplin hedefine devam edilmesi
planlanmakla birlikte krizin reel piyasalara
olumsuz yansýmalarýnýn azaltýlmasý için
alýnan yatýrým harcamalarýný arttýrýcý ted-
birlerin bütçe dengesi üzerinde bir tehdit
oluþturmamasý için dikkatli bir maliye poli-
tikasýnýn uygulanmasý gerekmektedir.

Küresel krizin etkisiyle faiz oranlarý dalgalý
bir seyir izlemekte ve Merkez Bankasý
gerektiðinde ölçülü faiz artýþýna gitmekte-
dir. Krizin olasý etkilerine karþýlýk 2009
itibariyle uygulanmasý planlanan maliye
politikalarýnýn temelini reel ekonomideki
daralmanýn azaltýlmasý için alýnacak
geniþletici önlemler oluþturmaktadýr. Bu
çerçevede vergi politikasýna iliþkin olarak
büyüme hýzýnýn arttýrýlmasý ve kaynaklarýn
etkin kullanýmýnýn saðlanmasý için tarým,
ulaþtýrma, enerji gibi krizden yoðun olarak
etkilenme riski olan sektörler aðýrlýklý olma
koþulu ile sektörel teþvikler verilmesi plan-
lanmaktadýr. Ayrýca yurt içi tasarruflarýn
arttýrýlmasý amacýyla Türkiye'ye yurt dýþýn-
dan getirilecek para, döviz, altýn gibi
menkul kýymetlerin ticari kazanç kap-
samýnda kurumlar vergisinden ve gelir ver-
gisinden muaf tutulmasý planlanmaktadýr.
Kamu harcamalarýna iliþkin olarak ise
2009 yýlýnda 2008'e kýyasla kamu yatýrým-
larýnda yüzde 46 oranýnda bir artýþ
öngörülmektedir. Kamu yatýrýmlarýnda
özellikle tarým, ulaþtýrma, enerji, eðitim ve
saðlýk alanlarýna aðýrlýk verilmesi ve bu
kapsamda toplam 37.5 milyar YTL'lik
kamu yatýrým harcamasý yapýlmasý hede-
flenmektedir. Bu harcamalardan KÝT
yatýrýmlarýna 4.3 milyar YTL, merkezi
yönetim, döner sermaye, iller bankasý

toplam yatýrýmlarýna 23.3 milyar YTL ve
yerel idarelere 10 milyar YTL ayrýlmasý
planlanmaktadýr (Maliye Bakanlýðý 2008). 
Dolayýsýyla kamu harcamalarý yoluyla dur-
gunluktan çýkýlmasýna yönelik önlemlere
aðýrlýk verileceði görülmektedir.

SONUÇ 

Küreselleþme ile birlikte birçok ulus üstü
nitelikler göstermeye ve ulus devletin sýnýr-
larýnýn dýþýnda meydana gelmeye
baþlamýþtýr. Bu durum devletlerin olaylar
üzerinde hakimiyetini ve denetimini zor-
laþtýrmýþ ve devletin büyük sorunlarý
karþýsýnda küçük kalmasýna neden olduðu
görülmüþtür. Bu sorunlarýn çözüme
ulaþtýrýlabilmesi için iþbirliði yapýlmasý
kaçýnýlmaz hale gelmiþ ve küresel
düzlemde iþbirliði yapýlmasý kaçýnýlmaz
hale gelmiþ ve küresel düzlemde örgütlen-
miþ birimler oluþturulmuþtur. Ulus-devlet-
lerin sorumluluðunda bulunan barýþ ve
düzeni sürdürmek, ekonomik faaliyetleri
geniþletmek çevre sorunlarý ile mücadele
etmek, iklim deðiþimini durdurmak yada
azaltmak, salgýn hastalýklarla mücadele
etmek, silahlarýn yaygýnlaþmasýný durdur-
mak, teröristle ve açlýkla mücadele etmek,
uyuþturucu kaçakçýlarýný engellemek, vb.
gibi pek çok sorun artýk uluslar arasý poli-
tikalarla aþýlmaya çalýþýlmaktadýr (Maliye
Bakanlýðý & Aktan 2010). 

Küresel krizin ortaya koyduðu belirsizlik
Türkiye ekonomisinde sermaye ve para
piyasalarýnda da hissedilmektedir. 2007
sonunda daralan yurt içi talebe karþý
Merkez Bankasý 2008 baþýnda faiz oranýný
yüzde 15.25 oranýnda azaltmasýna raðmen
yaþanan belirsizliklere baðlý olarak Mayýs,
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Haziran ve Temmuz 2008'de yaptýðý
artýþlarla yüzde 16.75 oranýnda arttýðý
belirlenmiþtir (BBDK 2008). 

Küresel krizin Türkiye ekonomisine yansý-
malarý ise özellikle reel sektörde yaþanan
üretim daralmalarý ve özel kesim dýþ
borçlarýndaki hýzlý artýþlar ile kendini göster-
mektedir. Kamu mali dengesinde ise 2000
yýlýndan itibaren uygulanan daraltýcý mali
önlemlerin sürdürüldüðü görülmektedir.
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Özet: Finansal kararlar; maddi varlýklarýn yönetilmesi açýsýndan önemli bir deðere sahiptir.
Finansal kararlarýn verilmesinde yatýrýmcýnýn risk algýsýný ortadan kaldýrmak en uygun iþlemdir.
Risk oluþabilecek kayýplarýn önceden belirlenmesi ile güncel risk ve belirsizliklerin birlikte
yönetilmesi en uygun çözüm yoludur. Çalýþmanýn amacý "klasik finans" teorilerinin öne sürdüðü
yatýrýmcýlarýn rasyonel davrandýðý hipotezi yerine, modern finans teorisyenlerinin tercih ettiði
irrasyonel davranýþlara dayanan "davranýþsal finans" teorisini ampirik bir çalýþmayla desteklenme-
sidir. Çalýþmamýz sonucunda; örnekleme katýlan bireylerin, yarýdan fazlasýnýn profesyonel yatýrým-
cýlardan oluþtuðunu göstermiþtir. Örneklemde tespit edilen, yýllýk ortalama brüt gelirler ve sahip
olunan mevcut servet düþünüldüðünde, grubun gerçek servet miktarlarýný belirtmede sapmalarýn
yüksek olduðu söylenebilir. Risk puanlamasýnda çalýþýlan yatýrýmcý grubunun yakýn demografik
özelliklerde olmalarý ve yatýrým araçlarý için yakýn risk puanlarýný vermiþ olmalarý, risk algýlarýnýn
yakýn seviyelerde olduðunu düþündürmektedir. Ayrýca, yatýrýmýn riski için anlamlý bir probit mod-
eli sunulabilmektedir. Servet ile yapýlan yatýrýmlar ise uzun vadede getiri beklentisi olan ve daha
düþük riskli alanlarda deðerlendirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk Algýsý, Finansal Karar, Yatýrým

AN APPLIED ANALYSIS OF RISK PERCEPTION OF
INVESTORS

Abstract: Financial decisions have a vital value inn terms of management of material assets.
Removing the risk perception of investor in making financial decisions is the most appropriate
operation. Predetermination of losses in which risk may occur and management of current risks
and uncertainities together is the most appropriate solution. The aim of the study is to support the
theory of "behavioural finance" which is based on irrational behaviours preferred by modern
finance theorists rather than the theory that investors behave rationally which is suggested by
"classic finance" theories with an empirical study. As a result of our study, it is seen that more than
half of individuals participating in the sampling are professional investors. It can be said that when
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annual average gross incomes and current possessed wealth are thought, deviations in stating the real wealth
amount of the group are high. The fact that investor group with whom it is worked has similar demographic char-
acteristic and they gave close risk points for financial instruments makes us think that risk perceptions are at
close levels. Besides, a meaningful probit model can be presented for the risk of investment. Investments made
with wealth has long term income expectation and they can be evaluated in less risky fields.  

Key words: Risk Perception, Financial Decision, Investment
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GÝRÝÞ 

"Finansal kararlar maddi varlýklarý yönet-
mek açýsýndan ciddi bir deðere sahiptir."
(Baltaþ 2011). Finansal kararlar alýnýrken,
kararlarýn oluþmasýnda veriye dayalý analiz-
lerin kullanýlmasý, alýnan kararlara duyulan
güveni güçlü kýlar. Bu nedenle, genel olarak
finansal kararlarýn verilmesinde, yatýrým-
cýsýn risk algýsýný ortadan kaldýrmak
gerekir. Risk algýsýnýn kaldýrýlabilmesi için,
risk'e yönelik verilerin saðlanmasý ve iyi
analiz edilmesi gerekir. Yatýrýmcý; karar
alýrken yatýrým yapacaðý kurum ve ilgili
temsilcisini iyi anlamasý, güvenmesi, inan-
masý ve doðru kararlar alabileceðine yönelik
doðru yönlendirildiðini anlayabilmelidir.
Gerçek hayatta, sayýsal verileri kullan-
mayýz. Fakat sayýsal verilerin güvenirlil-
iðine inanýrýz. Çünkü yapacaðýmýz her türlü
hareket ve karar da bu verilerin bize yol
göstereceðini biliriz.

Karar verme ve veriler kararlarýn uygulan-
abilirliðini iyi algýlamamýz gerekir. Genel
kabullerin benimsenmesi konusunda
yapýlan bir çalýþmada (Schkade ve
Kahneman'ýn 1998)'de yaptýðý araþtýrma,
veri olmadan da karar vermenin ilginç
olduðunu gösteren bir araþtýrmadýr
(Kahneman 2006). Yatýrýmcýlarýn risk
algýlamalarý sosyal düzey ve bilgi

seviyelerine göre deðiþiklik gösterebilir.
Bu konuda; Markowitz'in öncülüðünü yap-
týðý modern portföy teorisi, elli yýlý aþkýn
süredir araþtýrmacýlar ve yatýrýmcýlar
arasýnda güncelliðini korumaya devam
etmektedir. Modern portföy teorisinin
çözüm aradýðý sorunlardan birisi olan, port-
föy optimizasyonu ile yatýrým yapýlmak
istenen finansal varlýklarla oluþturulacak
portföylerin risk - getiri çerçevesi
içerisinde deðerlendirilmesi ve getirinin
maksimize edilirken riskin minimize
edilmesi amaçlanmaktadýr (Mut 2009).

Gelecek kaygýsý ile gelecekte bir takým
imkan ve olanaklara sahip olmak isteyen
insan, gelirlerinin harcamalar kýsmýndan
arta kalanlarý deðerlendirmek ve tasarruf
saðlamak amacý ile yatýrým þeklinde kul-
lanýr. Yatýrým yapmak isteyen birey ya da
kurum, elindeki deðerleri hangi yöntem ve
sistem içinde deðerlendireceðine karar
verir. Bu kararý kullanýrken, risk faktörleri-
ni ve yatýrýmda kullanacaðý miktarýn kendi-
sine saðlayacaðý faydayý da bilmek ister.
Risk ile getiri kavramsal bir çerçevede
incelenen konudur. Sayýsal verilerin
olanaklý ve anlaþýlýr hale getirilmesi
yatýrýmcýya yön verir. Fakat yatýrýmcýnýn
karar almasýnda portföy yöneticisinin
stratejisi önemlidir (Gökçe, 1993). Bazý
durumlarda yatýrýmcý risk algýsýný tam
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olarak algýlayamayabilir. Bu durumda
yatýrým araçlarý hakkýnda portföy yöneti-
cisinden gerekli bilgileri ya da sayýsal ver-
ileri almak ister. Bazý durumlarda ise; port-
föy getirilerinin olasýlýk daðýlýmý da
gerçekçi olmayabilir. Bu durumda yatýrým-
cý risklerin daðýlýmlarýný belirli faktörlere
ayýrarak irdeleyebilir. Risk daðýlýmlarýný
belirli bir (%) içinde oranlayarak, en az risk
faktörünü oluþturan yatýrým aracýnda karar
verebilir (Kozanoðlu 1996).

BANKA VE BANKACILIK 

Banka; faiz ile para alýnýp verilebilen,
kredi, iskonto, kambiyo iþlemleri yapan,
kasalarýnda para, deðerli belge, eþya, altýn
ve kýymetli evrak saklama imkân ve yetki-
sine sahip yetkili kurumlardýr. Bunun dýþýn-
daki diðer ekonomik etkinliklerde buluna
bilen yapýya da sahiptir. Banka'nýn kelime
anlamý Ýtalyanca "BANCA" almýþ
Türkçeye ise, BANKA olarak geçmiþtir.
Sözlük anlamý olarak ise, para bozma giþe-
si, para bozma yeri anlamlarýný taþýmak-
tadýr (Kýlýçbay 1985).

Banka, mevduat kabul eden, amacý bu
mevduatý en verimli þekilde çeþitli kredi
iþlemlerinde kullanmak olan kuruluþtur.
Günümüzde bankalar o kadar çeþitli konu-
larda faaliyet göstermektedirler ki,
bugünkü niteliklerini tam olarak kapsayan
bir taným vermek oldukça güçtür (Temel
Bankacýlýk Bilgileri).

Bankalar mevduat toplar, kredi verir, para
ve kredi politikalarýnýn uygulanmasýna
destek verir, aracýlýk yapar, sanayi kuru-
luþlarýna destek olur, iþtirak eder, kiralýk
kasalarda kiþilerin menkul kýymetlerini

korur, borsa faaliyetlerine fiilen katýlýr.
Ülkenin kalkýnmasýný destekler ve yön-
lendirir. Gerçek kiþilerin hayatlarýný kolay-
laþtýracak kredi kartý, otomatik ödeme gibi
hizmetleri sunar. Yatýrýmcýlarýna, finansal
açýdan destek saðladýðý gibi, bu yatýrýmlarý
en iyi þekilde deðerlendirmenin imkan ve
olanaklarýný yatýrýmcýlarýna hizmet þek-
linde sunar.  kurum Bankalar kiþiler arasýn-
daki ticari iliþkileri düzenleyen ve
destekleyen finansal destek yaratan kurum
ve kuruluþlardýr. Bu hizmetleri ve yönleri
ile bankanýn tanýmlanmasýnda "para
üzerinden ticaret yapan iþletmeler" "ser-
mayeyi az faizle alýp, çok faizle iþleten
iþletmeler" gibi basit tanýmlarla yetinilmesi
doðru bir tanýmlama olmaz (Atalay 1954).
Yatýrým bankalarý ise; Mevduat toplama
yetkisi olmayan, geniþ bir þubenin olma-
masý sebebi ile bankacýlýk hizmet ürün-
lerinin tamamýný sunamayan kuruluþlardýr.
Yatýrým bankalarý ticaret bankalarýna
kýyasla ticari faaliyetlerini kýsýtlý olarak
yerine getirebilen bankalardýr. "Tahvil
ihraç ederek veya yurtiçi yurt dýþý finansal
kurumlardan saðladýklarý kredileri sanayi
þirketlerinin uzun vadeli yatýrýmlarýnýn
finansmanýnda kullanan, muhtelif konular-
da sanayi iþletmelerine danýþmanlýk
hizmeti veren bankalardýr. Aktif Bank,
Nurol Bank, Eximbank, GSD Yatýrým
Bankasý gibi." (Çelik 2007).

RÝSK ve RÝSK YÖNETÝMÝ 

"Ricso" Ýtalyanca, "Risiko" Almanca,
"Risk" Ýngilizce olan birçok dilde farklý
olarak tanýmlanan Türkçede ise riziko
olarak kullanýlan, zarar veya kayýp duru-
muna yol açan "Olay, Tehlike, Kayýp,
Sýkýntý vb." gibi durumlarý içine alan oluþa-
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Finans ve bankacýlýk sektörü içinde iyi dizayn
edilmiþ risk yönetimi, yatýrýmcýnýn karar
almasýnda büyük önem arz eder. Yatýrýmcýnýn

amacý, karlýlýðýný en maksimum seviyede tut-
mak, risk faktörlerini ise en asgariye indirmek
ister. Yine yatýrýmcý risk ve getiriyi birbirine

bilecek olaylarýn bütünüdür. Tehlike ile eþ
anlamlý ve ilerleyen zaman diliminde ted-
bir, önlem, belirsizliklerin giderilmemesi
durumunda ortaya zarar ve kayýp haline
dönüþen maddi ve manevi olaylar bütünü
olarak tanýmlanmaktadýr (Aysan 2007).

Risk gelecek ile ilgili bir kavramdýr.
Gelecek belirsizlik ifade eder. Risk de belir-
sizlik hallerinde ortaya çýkan ve
tehlike/tehlikelerin ciddiyetine verilen bir
isimdir. Tehlike ise, kurum ya da insanlarýn
hatta birçok ekolojik olayýnda içinde bulun-
duðu diðer canlý dünyasý da bazý tehlikelerin
içinde bulunmaktadýr. Tehlike birçok açýlým
ile çeþitlendirildiði gibi tek bir isim altýnda
da ifade edilebilmektedir. "Ýnsanlarýn
yaralanmasý, hastalanmasý, malýn veya
malzemenin zarar görmesi, iþyeri ortamýnýn
zarar görmesi veya bunlarýn birlikte gerçek-
leþmesine sebep olan kaynak veya durum-
dur" tehlike (Gür ve Tosuner 2002). Risk
için, bir belirsizlik halidir denirken, her

belirsizliklerin veya belirsiz durumun risk
olarak nitelendirilemeyeceðini de belirt-
memiz gerekmektedir. Buradaki ayrým ve
ayrýmlarý, belirsizliklerin hedefe giden
yolda tehlike ile etkileþim düzeyinin
olduðunu açýkça belirtmek gerekmektedir.
Risk oluþabilecek kayýplarýn önceden
belirlenmesi, güncel risk ve bilirsizliklerin
ayný anlamda yönetilmesidir. Bu iki
kavram arasýnda, ihmal edilemeyecek bir
fark bulunmaktadýr. Risk kavramý olaylarýn
sonuçlarýnýn ortaya çýkýþýna iliþkin "objek-
tif olasýlýk daðýlýmý" içerdiði halde, belirsi-
zlik kavramý "sübjektif olasýlýk daðýlýmý"
içermektedir. Objektif olasýlýk daðýlýmý
olaya iliþkin geçmiþe ait verileri bilimsel
yöntemlerle analiz etme sonucu oluþturu-
lurken, sübjektif olasýlýk daðýlýmý, hiçbir
veriye sahip olmadan yapýlmaktadýr.
Finansal açýdan risk faktörüne bakýldýðýnda
ise; beklenen getirinin gerçek getiriden
sapma olasýlýðýdýr. Risk ve risk daðýlým-
larýný aþaðýdaki þekilde görebiliriz. 

Þekil 1: Riskin Sistematik olarak oluþumu ve risk çeþitleri
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baðlarken, ayný zamanda düzenleyicilerin
banka ve finans sektörü açýsýndan deðer-
lendirmesini de yapar. Her banka ve finans
kurumunun ürün yelpazesi ve hizmet þekli
farklýlýk gösterir.

Kurumlarýn kendi içinde uyguladýðý yöne-
tim þekli ile politikalar bu hizmet þeklinin
oluþmasýnda önemlidir. Ürün ve ürün yel-
pazesine göre riskler belirlenerek, buna
göre daðýlým gerçekleþtirilir. Büyük oranda
risk unsuru taþýyan ürünler, banka ve finans
kurumlarýnca ayrý tutularak, buna yönelik
risk önlemleri alýr. Her banka ve finans
kurumu, müþterisine ve yatýrýmcýsýna en
asgari risk ve en fazla getiri ile hizmet sun-
mak ister. 

RÝSK VE DEÐER YÖNETÝMÝ 

Bir kurum ister kar amaçlý ister hayýr kuru-
luþu olsun, her kurum menfaat sahiplerine
deðer yaratmak ve bu deðeri korumak için
vardýr. Bu önerme, risk yönetiminin önemli
dayanak noktalarýndan biridir. Bütün
kurumlar belirsizlikle karþý karþýya kalýr.
Þirket ve bankalar deðerlerini artýrmaya
çalýþýrken kurumlarýn belirsizliklerinin ne
kadarýnýn kabul etmeye hazýr olduklarýna
karar vermek yönetimin görevidir.
Belirsizlik, þirketin ve bankanýn deðerini
artýrmaya olanak sunabilir veya þirket ve
bankanýn deðerlerini düþünmeye neden
oluþturur. Bu anlamda, belirsizlik hem risk
hem de fýrsattýr. Risk yönetimi, belirsizliðin
ve beraberinde gelen risk ve fýrsatýn etkin
bir þekilde yönetilmesine olanak saðlayarak
kurumun deðer yaratmasýna yardýmcý olur
(Parasýz 2008). Risk karþýsýnda daha iyi
karar alma, kurumsal risk yönetimi riskli
durumlarda alternatifler arasýnda en uygun

olanýný seçmeyi kolaylaþtýrýr. Yatýrýmcý
açýsýndan ise her zaman riskten kaçmak,
riski azaltmak, riski paylaþma ya da riski
üstlenme þeklinde örneklendirilebilir. Risk
yönetiminde teknik, bilgi, iletiþim,
operasyon, hukuk ve özellikle yönetim bir-
imleri birbiri ile sýký iliþki içinde olmalý ve
yönetim kurallarý katý olarak uygulamalýdýr.
Bu durum yatýrýmcýya güven ve saðduyulu
yaklaþma imkaný saðlar. Risk yönetimi ve
risk deðerlendirmesi bu yönde etkili bir
sonuç doðurur (Kozanoðlu 1996).

YATIRIMCI 

Yatýrýmcýyý kurumsal ve bireysel olarak iki
baþlýk altýnda deðerlendirilmektedir.
Bireysel yatýrýmcý elinde bulunan tasarru-
flarýný, parasýný korumak ve bu tasarru-
flarýný en iyi þekilde deðerlendirmek ister.
Kurumsal yatýrýmcýlar ise; ellerinde bulun-
durduðu tasarruflarýný deðerlendirmek ve
sermaye yapýlarýný güçlendirmek ister. Ýki
açýdan deðerlendirme yaptýðýmýzda,
kurumsal yapýya sahip iþletmeler sermaye
yapýlarýný ön planda tutarken, bireysel
yatýrýmcý, elinde bulundurduðu tasarru-
flarýna en fazla deðeri saðlayabilmenin
imkân ve olanaklarýný arar. Her iki açýdan
da yatýrýmlarýn fayda saðlamasý ilk plan-
dadýr. Yatýrýmcý tasarruflarýný en fazla
fayda saðlamak ve en asgari riskle deðer-
lendirmenin olanaklarýný arar. 

Yatýrýmcýyý en iyi þekilde açýklamak
istersek; "Belirsizlik ortamýnda, enflasyon
baskýsý altýnda nakit varlýklarýný en iyi
getiriyi ve kazancý saðlayacak þekilde,
kazançlarýný ve sermayelerini çeþitli
yatýrým araçlarýna baðlayan kiþi ve kurum"
þeklinde tanýmlayabiliriz. 
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"Ýþletmelere yatýrýmcý denmektedir.
Bireysel yatýrýmcý kavramý ise tasarruflarýný
piyasadaki alternatif yatýrým araçlarýna
yönlendiren ve yüksek getiriyi elde etmek
için baðýmsýz tek hareket eden yatýrým-
cýlara denmektedir. Kurumsal yatýrýmcýlar
ise: enflasyon ve belirsizlik ortamýnda ser-
mayelerini korumak, deðer artýþý elde
etmek, yatýrým araçlarýna baðlamak için
uðraþan kurum, kuruluþ, þirket, iþletmelere
kurumsal yatýrýmcýlar denir. Kurumsal
yatýrýmcýlara örnek olarak Menkul kýymet
yatýrým ortaklýklarý, menkul kýymet yatýrým
fonlarý, sigorta ve sosyal güvenlik kuru-
luþlarý örnek gösterebiliriz. Kurumsal
yatýrýmcýlar bireysellerden daha kritik
öneme sahiptirler çünkü uzun vadeli iþlem-
leri, kaynaklarý sayesinde fon talep eden
þirketlere destek olurlar. Zorunlu kurumsal
yatýrýmcýlar:SGK, Baðkur, banka ve sigor-
ta þirketleri gibi kurumlardýr. Ýsteðe baðlý
olan yatýrýmcýlar ise: menkul kýymet fon-
larý, menkul kýymet yatýrým ortaklýklarý
2.gruba dahildir." (www.finansz.com ).

AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalýþmanýn amacý "klasik finans" teori-
lerinin öne sürdüðü yatýrýmcýlarýn rasyonel
davrandýðý hipotezi yerine, modern finans
teorisyenlerinin tercih ettiði irrasyonel
davranýþlara dayanan "davranýþsal finans"
teorisini ampirik bir çalýþmayla destekle-
mektir. Davranýþsal finans modelleri 3 ana
kriter ile özetlenmektedir;

i. Modeller, yatýrýmcý davranýþý konusunda
ampirik bulgularla desteklenmiþ varsayým-
lar üzerine kurulu olmalýdýr.
ii. Modeller, mevcut anomali bulgularýný
tek bir modelle özlü fakat geniþ kapsamlý

açýklayabilir özellikte olmalýdýr.
iii. Modeller, örnek dýþýnda test edilebile-
cek ve doðrulanacak ek öngörülerde bulun-
abilmelidir (Barak, 2008).

Çalýþma, 180 kiþilik ve aðýrlýklý olarak pro-
fesyonel yatýrýmcýlardan oluþan bir grup
üzerinde, bireysel yatýrým araçlarýnýn kul-
lanýmý ve risk faktörünün incelenmesi
üzerine kurulmuþtur. Karar verici unsur
olarak yatýrýmcýlarýn yapýsal özellikleri
analiz edilmiþ, yatýrým araçlarýnýn daðýlýmý,
yatýrým süreleri göz önünde bulunduru-
larak duygusal karar verme yönelimleri
gözlemlenmeye çalýþýlmýþtýr.

Sonuçta, yatýrým araçlarý için kurulan mod-
elde risk unsuru için etkili bir "yatýrým
araçlarý" denklemi oluþmamýþtýr ancak
yatýrým araçlarý için ayrý ayrý risk olasýlýk-
larý hesaplanmýþtýr. Düþük tecrübe süresine
sahip yatýrýmcý grubunun, yatýrým araçlarý
içerisinde riski düþük olanlara ilgisi
gözlemlenmiþtir. Finans konusunda bilgi
eksiklikleri de ayný deðerlendirmeler
üzerinde yoðunlaþmaktadýr.

BULGULAR ve YORUMLAR

Araþtýrmamýza Katýlanlarýn Demografik
Özelliklerinin Ýncelenmesi

Araþtýrmamýza katýlanlarýn demografik
özellikleri ile ilgili frekanslarý bu baþlýk
altýnda incelenecektir.

Araþtýrmamýza yatýrýmda deneyim süre-
sine göre daðýlýmý;
Araþtýrmamýza katýlanlarýn yatýrým yapma
sürelerine göre daðýlýmý incelenmiþtir. Ýlgili
tablo aþaðýdaki gibidir;
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Araþtýrmamýza katýlanlarýn yaþ gru-
plarýna göre daðýlýmý;

Araþtýrmamýza katýlanlarýn yaþ gruplarýna
göre daðýlýmý incelenmiþtir. Buna göre
katýlýmcýlarýn %22,8'i (41 kiþi) 25 yaþ ve

altý, %48,8'i (88 kiþi) 26 ile 30 yaþ arasýn-
da, %7,8'i  (14 kiþi) 31 ile 35 yaþ arasýnda,
%18,9'u  (34 kiþi) 36 ve üzeri yaþ grubun-
dadýr. Katýlýmcýlarýn yaþ ortalamasý
30,23'dür. Ýlgili tablo aþaðýdaki gibidir;
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Zaman belirtmeyen yatýrýmcýlarýn, diðer
yoðunluklar göz önünde bulundurulduk-
larýnda sýnýflamalara homojene yakýn
daðýldýðý düþünülebilir. Yatýrýmcýlarýn yaþ
ortalamasýnýn düþük olmasý da 10 yýla
kadarki daðýlým içerisinde yer alabilecek-
lerinin bir göstergesidir. Yatýrýmcýlarýn
yarýya yakýný 1- 5 yýl arasý bir sürede
yatýrým faaliyetinde bulunmaktadýrlar.

Araþtýrmamýza katýlanlarýn cinsiyetlere
göre daðýlýmý;
Araþtýrmamýza katýlanlarýn cinsiyetlerine
göre daðýlýmý incelenmiþtir. Buna göre
katýlýmcýlarýn %22,8'i (41kiþi) kadýnlardan,
%77,2'si (139 kiþi) de erkeklerden oluþ-
maktadýr. Ýlgili tablo aþaðýdaki gibidir;

Ne kadar zamandýr yatýrým yapýyorsunuz? F %

Zaman belirtilmemiþ 19 10,6

Hiç 9 5,0

1 Yýl Kadar 22 12,2

1 Ýle 3 Yýl 40 22,2

3 Ýle 5 Yýl 42 23,3

5 Ýle 10 Yýl 22 12,2

10 Ýle 15 Yýl 16 8,9

15 Yýldan Fazla 10 5,6

Toplam 180 100,0

Tablo 1: Yatýrýmda Deneyim Süresi

Cinsiyet F %

Kadýn 41 22,8

Erkek 139 77,2

Toplam 180 100,0

Tablo 2: Katýlýmcýlarýn cinsiyetlerine göre daðýlýmý
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Araþtýrmamýza katýlanlarýn medeni
durumlarýna göre daðýlýmý;

Araþtýrmamýza katýlanlarýn medeni durum-
larýna göre daðýlýmý incelenmiþtir. Buna

göre katýlýmcýlarýn %56,1'i (101 kiþi) bekâr,
%38,3'ü (69 kiþi) evli, %1,1'i (2 kiþi) boþan-
mýþ ve %2,2'si (4 kiþi) dul olarak tespit
edilmiþtir. Ýlgili tablo aþaðýdaki gibidir;

Yaþ gruplu F %

25 yaþ ve altý 41 22,8

26 ile 30 yaþ arasý 88 48,8

31 ile 35 yaþ arasý 14 7,8

36 yaþ ve üzeri 34 18,9

Toplam 177 98,3

Cevapsýz 3 1,7

Genel Toplam 180 100,0

Tablo 3: Yaþ gruplarýna göre daðýlým

Medeni Durum F %

Bekar 101 56,1

Evli 69 38,3

Boþanmýþ 2 1,1

Dul 4 2,2

Toplam 176 97,7

Cevapsýz 4 2,3

Genel Toplam 180 100

Tablo 4: Katýlýmcýlarýn medeni durumlarýna göre daðýlýmý

Araþtýrmamýza katýlanlarýn iþ durum-
larýna göre daðýlýmý;

Araþtýrmamýza katýlanlarýn iþ durumlarýna
göre daðýlýmý incelenmiþtir. Buna göre
katýlýmcýlarýn %2,2'si (4 kiþi) emekli,

%1,7'si (3 kiþi) ev hanýmý/ev erkeði,
%18,3'ü (33 kiþi) öðrenci, %3,9'u (7 kiþi)
mavi yakalý, %55,6'sý (100 kiþi) beyaz
yakalý, %12,8'i (23 kiþi) ve %3,8'i (7 kiþi)
diðer meslek grubunda olarak tespit
edilmiþtir. Ýlgili tablo aþaðýdaki gibidir;
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Ýþ durumu F %

Emekli 4 2,2

Ev Hanýmý/Erkeði 3 1,7

Öðrenci 33 18,3

Mavi Yakalý 7 3,9

Beyaz Yakalý 100 55,6

Serbest Meslek 23 12,8

Diðer 7 3,8

Toplam 177 98,3

Cevapsýz 3 1,7

Genel Toplam 180 100,0

Tablo 5: Katýlýmcýlarýn iþ durumlarýna göre daðýlýmý

Araþtýrmamýza katýlanlarýn eðitim
durumuna göre daðýlýmý;

Araþtýrmamýza katýlanlarýn eðitim durum-
larýna göre daðýlýmý incelenmiþtir. Buna
göre katýlýmcýlarýn %1,1'i (2 kiþi) çýraklýk

eðitimi almýþ, %11,7'si (21 kiþi) ileri
mesleki dereceye sahip bir eðitim almýþ,
%78,9'u (142 kiþi) kolej veya üniversite
mezunu ve %6,1'i  (11 kiþi) ise diðer
grubunda eðitim düzeyine sahiptir. Ýlgili
tablo aþaðýdaki gibidir; 

Eðitim Durumu F %

Çýraklýk 2 1,1

Ýleri Mesleki Derece 21 11,7

Kolej veya Üniversite Derecesi 142 78,9

Diðer 11 6,1

Toplam 176 97,8

Cevapsýz 4 2,2

Genel Toplam 180 100,0

Tablo 6: Katýlýmcýlarýn eðitim durumuna göre daðýlýmý

Araþtýrmamýza katýlanlarýn yýllýk ortala-
ma brüt gelir durumuna göre daðýlýmý;

Araþtýrmamýza katýlanlarýn yýllýk ortalama
brüt gelir durumuna göre daðýlýmý incelen-
miþtir. Buna göre katýlýmcýlarýn  %43,9'u (79
kiþi) 50.000 TL den az, %31,7'si (57 kiþi)

50.000-75.000 TL arasý, %4,4'ü (8 kiþi)
75.000-100.000 TL arasý, %5,0'i (9 kiþi)
100.000-150.000 TL arasý, %5,0'i (9 kiþi)
150.000 TL den fazla gelire sahiptir. %3,3'ü
(6 kiþi) ise herhangi bir gelire sahip deðildir.
Katýlýmcýlarýn yýllýk ortalama brüt gelirleri
54.538,69 $' dýr. Ýlgili tablo aþaðýdaki gibidir;
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FÝNANS DEÐÝÞKENLERÝ

Finansal Varlýk Bilgisi

s.4.c. Sizin için önerilen bilgilerin geliþtir-

ilmesi için bazý sorular soracaðým. Bir
arkadaþýnýzýn size farklý finansal varlýklar
hakkýnda soru sorduðunu düþünün. Bunlarý
nasýl açýklarsýnýz?

293

Yýllýk ortalama brüt geliriniz? F %

Gelir Yok 6 3,3

50.000 $ Den Az 79 43,9

50.000 Ýle 75.000 $ Arasý 57 31,7

75.000 Ýle 100.000 $ Arasý 8 4,4

100.000 Ýle 150.000 $ Arasý 9 5,0

150.000 $ Den Fazla 9 5,0

Toplam 168 93,3

Cevapsýz 12 6,7

Genel Toplam 180 100,0

Tablo 7: Katýlýmcýlarýn yýllýk ortalama brüt gelir durumuna göre daðýlýmý

Deðiþkenler

Tablo 8: Finansal Varlýk Bilgisi
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Para Piyasasý 
Fonlarý

Tasarruf
Mevduatý

Tahviller

Bono Fonlarý

Hisseler

F 64 58 37 12 9 180
% 35,6 32,2 20,6 6,7 5,0 100,0 67,8 27,2

F 133 28 12 7 0 180
% 73,9 15,6 6,7 3,9 0,0 100,0 89,4 10,6

F 83 54 30 13 0 180
% 46,1 30,0 16,7 7,2 0,0 100,0 76,1 23,9

F 63 53 46 15 3 180
% 35,0 29,4 25,6 8,3 1,7 100,0 64,4 33,9

F 99 50 19 12 0 180
% 55,0 27,8 10,6 6,7 0,0 100,0 82,8 17,2
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Tabloda yer alan "Pozitif Toplam" deðer-
lendirmesi, deðiþkenler sütunu altýnda yer
alan finans araçlarýnýn, finansal varlýðý,
toplam açýklama oranýný vermektedir (çok
iyi+kýsmen açýklar toplamý). "Negatif
Toplam" deðerlendirmesi de finansal
araçlarýn, finansal varlýðý açýklamadýðýný
düþünenlerin toplam oranýdýr (iyi açýklaya-
mam+hiç iyi açýklayamam). Pozitif
toplamlar, bize yatýrýmcýlarýn hangi yatýrým
araçlarý konusunda bilgi sahibi olduklarýný,
bilgi seviyelerine göre sýralama imkâný
sunmaktadýr. Negatif toplamlar ise hangi
yatýrým araçlarý hakkýnda en az bilgiye
sahip olduklarýný ve bunun sýralamasýný
göstermektedir. Katýlýmcýlara göre finansal
varlýk bilgisi kavramýný en çok "Tasarruf

Mevduatý" açýklamaktadýr (%89,4). Bunu
"Hisseler" takip etmektedir (82,8). 

Katýlýmcýlara göre finansal varlýk bilgisi
kavramýný en az "Gayrimenkul Yatýrým
Ortaklýklarý" açýklamaktadýr(45,0). Bunu
"Yatýrým Fonu-Nakit Deðer Tabanlý Hayat
Sigortasý" takip etmektedir (36,1). 

Finansal Varlýk Bilgisi Testi
s.4.d. Þimdi finansal varlýk bilginizi test
etmek istiyoruz. Lütfen doðru yahut yanlýþ
olduðunu düþündüðünüz ifadeleri deðer-
lendiriniz. Lütfen cevaplarken dürüst
olunuz. Bilmediðiniz ifade için
"Bilmiyorum" þýkkýný iþaretleyiniz.

Hisse Senedi
Fonlarý

Ýndeks
Sertifikalarý

Seçenekler ve
Gelecek

Gayrimenkul
Yatýrým
Ortaklýklarý

Yatýrým Fonu-
Nakit Deðer
Tabanlý Hayat
Sigortasý

Hayat
Sigortasý
Nakit Deðeri

F 69 51 43 13 4 180
% 38,3 28,3 23,9 7,2 2,2 100,0 66,7 31,1

F 28 49 36 25 42 180
% 15,6 27,2 20,0 13,9 23,3 100,0 42,8 33,9

F 63 54 36 16 11 180
% 35,0 30,0 20,0 8,9 6,1 100,0 65,0 28,9

F 32 44 52 29 23 180
% 17,8 24,4 28,9 16,1 12,8 100,0 42,2 45,0

F 23 53 47 18 39 180
% 12,8 29,4 26,1 10,0 21,7 100,0 42,2 36,1

F 39 51 40 17 33 180
% 21,7 28,3 22,2 9,4 18,3 100,0 50,0 31,7
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Finansal varlýk bilgisine yönelik deðer-
lendirmeler incelendiðinde en önemli
husus "Bilmiyorum" deðerlendirmesindeki
yoðunluktur. Yatýrýmcýnýn deneyim süresi
göz önünde bulundurulduðunda M-Dax
indeksi için %69,5, teklif fiyatý deðer-
lendirmesi için %38,3, son deðerlendirme
olan vergiden muaflýk durumu için de
%67,3 gibi bilinmeyen oraný yüksek olan
bir durum gözlemlenmektedir. Bununla
birlikte, fon ve portföyün karþýlaþtýrmalý
performansý, yüksek fiyat kazanç oraný,
fiyat almaya iliþkin davranýþ, fiyat üzerinde
satýþ baþlatmaya yönelik deðerlendirmeler
ise yatýrýmcýlarýn bu konudaki, bilgi

yoðunluðunu ortaya çýkarýr niteliktedir.

Farklý Varlýk Kategorileri Ýçin Risk
Geliþimi

s.4.e. Riskler farklý kiþiler tarafýndan farklý
algýlanmaktadýr. Listedeki varlýk kategori-
leri için yargýlarýnýzýn ne kadar riskli
olduðunu öðrenmek istiyoruz. Eðer bir var-
lýk kategorisinin güvenli/risksiz olduðunu
düþünüyorsanýz 1 olarak derecelendiriniz.
Eðer bu kategorinin çok riskli olduðunu
düþünüyorsanýz 10 puan ile derece-
lendiriniz. 1 ile 10 arasýnda derecelendirme
yapabilirsiniz.
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Deðiþkenler

Tablo 9: Finansal Varlýk Bilgisi Testi
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M-Dax indeksleri 70 midcap hissesi performansýdýr.

Fon ve portFöyün karþýlaþtýrmalý perFormansý bir kriter
ölçüsüdür.

Bir hissenin yüksek Fiyat-kazanç oraný, þirketin yüksek kar
beklentisi ve/veya kar artýþý beklentisidir.

Pazartesi günü hisse kapanýþ Fiyatý 100 € olsun. Bir
yatýrýmcý sýnýrsýz satýþ amacýyla koydu varsayalým. Asla
100 € nun altýnda bir fiyat almayacak.

Anlaþýlan Fiyat düzeyi üzerine piyasa Fiyatýnýn düþmesi,
bir stop-loss emri bir sonraki kotalý Fiyat üzerinde bir satýþ
baþlatýr.

Bir tekliF Fiyatý (Geldkurs) "alýntý Fiyat üzerinde olumlu
arz saðlar ama talep saðlamaz" anlamýna gelmektedir.

Eðer tek yatýrýmcýlar için 1000 DEM'den daha az olanlarý
toplarlarsa, 12 aylýk spekülasyon süresi içerisinde gerçek-
leþen bir ana malýn satýþýndan elde edilen kazançlar yalnýz-
ca vergiden muaFtýr.  DEM 1000 i aþan gerçekleþen
kazanýmlar kesinti olmadan vergiden muaftýr.

F 35 20 125 180
% 19,4 11,1 69,5 100,0

F 148 9 23 180
% 82,2 5,0 12,8 100,0

F 115 41 24 180
% 63,9 22,8 13,3 100,0

F 17 111 52 180
% 9,4 61,7 28,9 100,0

F 114 24 42 180
% 63,3 13,3 23,4 100,0

F 55 56 69 180
% 30,6 31,1 38,3 100,0

F 33 26 121 180
% 18,3 14,4 67,3 100,0
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Çalýþma grubunda yer alan yatýrýmcýlarýn
%83,3'ünün yýllýk geliri 100.000$'ýn altýn-
dadýr. Dolayýsýyla piyasada deðiþiklik
yapma gücünün, kurumsal yapýlara, yön-
lendiren/yöneten kiþilere göre daha düþük
olduðu tahmin edilmektedir. Gelecek ile
ilgili yapýlan risk deðerlendirmesi puaný
7,84(1-10 puan aralýðýnda), mevcut duru-
ma veya kýsa süreli zaman aralýklarýna göre
davranýþ gösterme eðiliminde olduklarýný
düþündürmektedir. Finansal gücün, kiþisel
yatýrýmcýlarda kurumsallara/tüzellere göre
daha düþük olmasý, finans araçlarýnda
seçenekleri de sýnýrlý kýldýðý ve davranýþ
kýsýdý oluþturduðu fikri akla gelmektedir.
"Seçenekler ve gelecek" deðer-
lendirmesinin, açýklanan bu kýsýtlar altýnda
riskli görüldüðü düþünülebilir. 

Hisseler ve Hisse senedi fonlarý da buna
yakýn bir risk oraný içermektedir. 10'luk
puan sistemi göz önüne alýndýðýnda
%100,0'ü en yüksek risk olarak
düþünürsek; Seçenekler için %78,4 riskli,
Hisseler için %75,0 riskli, Hisse senedi
fonlarý için ise %71,4'lük bir risk deðer-
lendirmesi yapýlmýþtýr.

Varlýk Durumu

S.5.a.1. Toplam varlýk rakamýnýz nedir? 

(Toplam varlýk durumu: Doðru varlýk
rakamýnýz tüm yatýrýmlarýnýzý içermekte-
dir.). Katýlýmcýlarýn ortalama servet miktarý
435.060,24 $ dýr.

Deðiþkenler n X ? s.s. Varyans

Tablo 10: Risk derecelendirmesi istatistikleri

Para piyasasý Fonlarý 159 4,33 2,489 6,196

Tasarruf mevduatý 174 2,56 2,386 5,693

Tahviller 177 3,96 2,546 6,481

Bono fonlarý 168 4,09 2,427 5,890

Hisseler 177 7,50 2,410 5,808

Hisse senedi Fonlarý 171 7,14 2,325 5,404

Ýndeks sertifikalarý 144 5,44 2,497 6,234

Seçenekler ve gelecek 167 7,84 2,370 5,618

Gayrimenkul 170 3,98 2,260 5,106

Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý 148 4,21 1,925 3,704

Yatýrým Fonu-nakit deðer tabanlý hayat sigortasý 141 3,40 2,000 3,998

Hayat sigortasý nakit deðeri 140 3,24 2,131 4,541
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Katýlýmcý grubunun, belirttiði servet
daðýlýmý 5000$ ile 1.000.000 $ arasýnda
homojene yakýn bir oranda daðýlmaktadýr.
5000$ altýnda gelir belirten %14,'lük orana
sahip katýlýmcýlarýn, %15,0'i (3 kiþi)
100.000 $ ile 150.000$ arasý, yine %15,0'i
(3 kiþi) 75.000 $ ile 100.000$ arasý,
%25,0'i (5 kiþi) 50.000 $ ile 75.000$ arasý
yýllýk gelir belirtmiþtir. Kalan %45,0 (9
kiþi) ise 50.000$ dan az sýnýfýnda yer
almaktadýr. Diðer gelir aralýklarýndaki ben-

zer yapýlar bize, katýlýmcýlarýn yýllýk gelir-
lerinin ve/veya belirttikleri servetin daha
farklý olduðunu düþündürmektedir. 

Varlýk Durumunun Yatýrým Araçlarý
Üzerindeki % Daðýlýmý

s.5.a.2. farklý yatýrým araçlarýnda yatýrým-
lara sahipsiniz. Bununla ilgili daha detaylý
bilgi almak istiyoruz. Varlýðýnýzýn yatýrým
araçlarý açýsýndan daðýlýmýný belirtiniz.
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Toplam servet miktarýnýz nedir? F %

Tablo 11: Servet Gruplarý

5000 $ Altý 26 14,4

5000 Ýle 10000 $ arasý 33 18,4

10000 Ýle 15000 $ arasý 21 11,7

15000 Ýle 20000 $ arasý 14 7,8

20000 Ýle 40000 $ arasý 17 9,4

40000 Ýle 60000 $ arasý 11 6,1

60000 Ýle 100000 $ arasý 5 2,8

100000 Ýle 150000 $ arasý 11 6,1

150000 Ýle 500000 $ arasý 8 4,4

500000 Ýle 1000000 $ arasý 7 3,9

1000000 $ Üzeri 13 7,2

Deðeri Bilinmiyor 7 3,9

Toplam 173 96,1

Cevapsýz 7 3,9

Genel Toplam 180 100,0
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Açýklama: 

N=anakütle

Min=  Yatýrým aracý için belirtilen en düþük
% deðeri

Max=  Yatýrým aracý için belirtilen en yük-
sek % deðeri

X = Belirtilen oranlarýn aritmetik ortala-
masý (bu deðerin 100'e yakýn olmsaý
yatýrýmcýlarýn çoðunluðu tarafýndan o
yatýrým aracýnýn kullanýldýðýný gösterir, 0' a

yakýn olmasý da kullanýmýnýn düþük
olduðunu gösterir) 

%= Yatýrým araçlarýnýn kullaným daðýlýmýný
gösterir. Yatýrýmcýlarýn çoklu tercih olarak
hangi yatýrým aracý-araçlarýný tercih ettik-
lerini belirten yüzdesel daðýlýmdýr.

Yatýrým araçlarý incelendiðinde katýlým-
cýlarýn tamamý varlýklarýnýn bir kýsmýný
"Tasarruf Mevduatý" aracýnda deðer-
lendirmektedir(%100,0). Katýlýmcýlarýn
%18,605'i ise "Hisse Senedi Fonlarý" aracý-
na yatýrým yapmaktadýr. 

Yatýrým Araçlarý N Min Max X ? %

Tablo 12: Yatýrým Araçlarý Daðýlýmý

Para piyasasý Fonlarý 55 2,00 50,00 14,0158 42,636

Tasarruf mevduatý 129 4,00 100,00 57,4961 100,000

Tahviller 56 1,10 70,00 16,6464 43,411

Bono fonlarý 37 1,10 50,00 13,7622 28,682

Hisseler 87 2,00 80,00 24,5161 67,442

Hisse senedi Fonlarý 24 1,10 70,00 6,7625 18,605

Ýndeks sertifikalarý 24 1,10 30,00 6,6333 18,605

Seçenekler ve gelecek 39 1,00 80,00 21,0436 30,233

Gayrimenkul 57 1,10 100,00 39,7842 44,186

Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý 25 1,10 25,00 7,1040 19,380

Yatýrým Fonu-nakit deðer tabanlý hayat sigortasý 28 1,10 50,00 12,9143 21,705

Hayat sigortasý nakit deðeri 30 1,20 30,00 9,6233 23,256

-
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Yatýrýmcýlarýn, toplamda %56,7'si
baþarýlarýnýn özel yeteneklerinden 

kaynaklandýðýný belirtmektedir. 

299

Geçmiþ yatýrým baþarýlarým her þeyden önce benim özel yeteneklerimden dolayýdýr. F %

Tablo 13: Geçmiþ Yatýrým Yetenekleri

Kesinlikle Katýlmýyorum 11 6,1

Katýlmýyorum 58 32,2

Katýlýyorum 80 44,5

Kesinlikle Katýlýyorum 22 12,2

Toplam 171 95,0

Cevapsýz 9 5,0

Genel Toplam 180 100,0

Baþarýlý finans yatýrýmlarý yapmama içgüdülerim sýk sýk yardýmcý olur. F %

Tablo 14: Finansal Yatýrým Yapma ve Ýç Güdü

Kesinlikle Katýlmýyorum 14 7,8

Katýlmýyorum 57 31,7

Katýlýyorum 78 43,3

Kesinlikle Katýlýyorum 25 13,9

Toplam 174 96,7

Cevapsýz 6 3,3

Genel Toplam 180 100,0

Uzmanlarýn, yatýrýmcýlarýn son karar ver-
mesinde, duygusal faktörlerin etkili olduðu
yorumlarý bulunmaktadýr. Çalýþmada yer alan

yatýrýmcýlarýn %57,2'si de baþarýlý yatýrým
sonuçlarý elde etme konusunda içgüdülerinin
katkýsý olduðunu düþünmektedir.

Planlar yaptýðým zaman, baþarýlý bir þekilde sonuçlanacaklarýna eminim. F %

Tablo 15: Yatýrýmcý Planlamasý

Kesinlikle Katýlmýyorum 13 7,2

Katýlmýyorum 45 25,0

Katýlýyorum 87 48,4

Kesinlikle Katýlýyorum 29 16,1

Toplam 174 96,7

Cevapsýz 6 3,3

Genel Toplam 180 100,0
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Yatýrýmcýlarýn planlý davranma sonucu
baþarýya inancý toplamda %64,5 olarak
gözlemlenmiþtir. Kiþisel yatýrýmcýlar için,
plan yapma açýlýmý; düþük riskli durumlarý
inceleme, kýsa süreçlerle karar verme
davranýþlarýyla açýklanabilir (Açýklama:
ölçekli sorularda yapýlmasý istenen bir
deðerlendirmede, uygulama yapýlan  katý-
lýmcýnýn, belirttiði ölçek deðeri diðerlerine

göre daha baskýn geldiði için seçilir.
Örneðin tablo.16 için 5'li bir ölçek kullanýl-
saydý, 3. Seçenek; Ne katýlýyorum ne
katýlmýyorum ya da kararsýzým gibi bir
seçenek olacaktý. Bu seçeneði iþaretleyen
bir katýlýmcý "katýlmýyorum" ya da "kesin-
likle katýlmýyorum" seçeneklerine göre
daha olumlu düþündüðü için bu seçeneði
iþaretleyecekti).

Her zaman kiþisel finans durumumu bilirim. F %

Tablo 16: Kiþisel Tercih ve Planlama

Kesinlikle Katýlmýyorum 1 ,6

Katýlmýyorum 20 11,1

Katýlýyorum 74 41,1

Kesinlikle Katýlýyorum 79 43,9

Toplam 174 96,7

Cevapsýz 6 3,3

Genel Toplam 180 100,0

Kiþisel finans durumunun bilincinde olma
bir yatýrýmcý için taviz verilemeyecek bir
davranýþ þekli olmalýdýr. Nitekim çalýþma
grubu da %85,0 oranýnda bu bilinci sergile-
mektedir. Tablo.17'te de belirtildiði üzere

edilgen yapýnýn mevcudiyeti bu sorgulama-
da net þekilde görülmektedir. Katýlýmcýlarýn
%87,2'si temel anlamda piyasa koþullarýný
etkilemekten ziyade etkilenen konumunda
olduklarýný belirtmektedirler. 

Kiþisel finansýmýn kontrolündeyim. F %

Tablo 17: Kiþisel Kontrol

Kesinlikle Katýlmýyorum 1 ,6

Katýlmýyorum 16 8,9

Katýlýyorum 80 44,4

Kesinlikle Katýlýyorum 77 42,8

Toplam 174 96,7

Cevapsýz 6 3,3

Genel Toplam 180 100,0
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Sorumluluk duyma ve kontrol etme
davranýþýnýn yüksek oranlarda olmasý,
yatýrýmcýlarýn temsilden çok sahip olduk-
larý kaynaklarý deðerlendirdiklerini ön

plana çýkarmaktadýr. Piyasa davranýþ bil-
incinin gereði olarak da bu kaynaklar için
sorumluluk duymak da ayný anlayýþýn
ürünüdür.

301

Finansal kararlarýmýn sonuçlarý için kontrol ederim ve sorumluluk duyarým. F %

Tablo 18: Finansal Karar Alma ve Sorumluluk

Kesinlikle Katýlmýyorum 1 ,6

Katýlmýyorum 40 22,2

Katýlýyorum 72 40,0

Kesinlikle Katýlýyorum 59 32,8

Toplam 172 95,6

Cevapsýz 8 4,4

Genel Toplam 180 100,0

Belirgin olarak Finansal güvenlikler hakkýnda ortalama yatýrýmcýdan daha F %
iyi bilgilere sahibim.

Tablo 19: Finansal Güvenirlilik ve Bilgi Düzeyi

Kesinlikle Katýlmýyorum 15 8,3

Katýlmýyorum 59 32,8

Katýlýyorum 67 37,3

Kesinlikle Katýlýyorum 31 17,2

Toplam 172 95,6

Cevapsýz 8 4,4

Genel Toplam 180 100,0

Ortalama yatýrýmcýdan daha iyi bilgiye
sahip olmak daha önce de deðinildiði gibi
çalýþmada yer alan yatýrýmcýlarýn zaten bu
gruba yakýn bir kimya da olmasýnýn bir
sonucu olabilir. Farklýlýðý sahip olunan kay-
naklarýn büyüklüðü saðlasa da tecrübe ve
edilgenlik durumu uzman ile ortalama
yatýrýmcýyý yakýn sýnýrlara taþýmaktadýr.

PROBÝT MODEL SONUÇLARI

Yatýrým araçlarý, sahip olunan kaynaklarý
deðerlendirmek, kazaným elde etmek için
kullanýlan ticari etkinlik unsurlarýdýr. Bir
ticari etkinlik çok sayýda deðiþkenin etkisi
altýnda kazaným saðlayabileceði gibi kayý-
plara da neden olabilir. Dolayýsýyla kayýp
ihtimali olan her eylem, o kaybýn nispeti
büyüklüðünde risk barýndýrýr. Bu çalýþmada
da kullanýlan yatýrým araçlarýna, yaþ ve gelire
iliþkin olarak risk ölçümlemesi yapýlmýþtýr.
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Probit Analizi, belirli koþullara göre tespit
edilmek istenen bir durumu(deðiþkeni)
açýklamak için, bu durumu(deðiþkeni)
oluþturan baðýmsýz deðiþkenleri kullan-
mayý öngörür. Bir nevi regresyon modeli
kullanýr. Probit analizinde baðýmlý
deðiþken yapaydýr. Yani sonradan oluþturu-
lur. Bahsettiðimiz üzere risk faktörünün
oluþumu, ticari eylem giriþiminde bulunul-
masý ile gerçekleþmekteydi. Buradan yola
çýkarak yatýrým yapma süresini sorgulayan
deðiþken temel alýnmýþtýr. Bu deðiþkende
hiç yatýrým yapmayanlar ticari eylemde
bulunmamýþ sayýlarak "Risk Yok" adý altýn-
da sýnýflandýrýlmýþ, Herhangi bir zaman
aralýðýnda da olsa yatýrým yapanlar ise
"Risk Var" olarak adlandýrýlmýþtýr(oluþtu-
rulan bu iki deðerli deðiþken bizim probit
analizi için oluþturduðumuz baðýmlý
deðiþkenimizdir). Bu analizde esas olan
risk var için ölçüm yapmaktýr. Yatýrým yok
ise risk yok, risk yok ise bunu etkileyen
deðiþken/deðiþkenlerde yok olarak kabul
edilmiþtir. Analizde kullanýlan bu deðiþ-
kenleri gösterecek olursak, Probit Baðýmlý
deðiþkeni: "Risk yok" ve "Risk var"
seçeneklerinden oluþan kategorik bir
deðiþkendir.

Analiz için tanýmda bahsettiðimiz baðým-
sýz deðiþkenler ise risk puanlamasý yapýlan
finansal deðiþkenlerdir. Bunlar;

l Para piyasasý fonlarý"
l Tasarruf mevduatý"
l Tahviller"
l Bono fonlarý"
l Hisseler"
l Hisse senedi fonlarý"
l Ýndeks sertifikalarý"
l Seçenekler ve gelecek"

l Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý"
l Yatýrým fonu-nakit deðer tabanlý 

hayat sigortasý"
l Hayat sigortasý nakit deðeri" n 

den oluþmaktadýr. 

Probit analizinin altýnda yatan varsayým,
response fonksiyonunun Y *

i =a+bxi+ui
formunda olmasýdýr. Burada xi gözlem-

lenebilen ve Y *
i yukarýda bahsettiðimiz

gözlemlenemeyen baðýmlý deðiþkeni ifade
eder. Mevcut var olan bir baðýmlý
deðiþkene ise Yi diyebiliriz. 
Ýki deðerden oluþan bu deðiþken için;  
Y *

i > 0 ise Yi=1 aksi durumda da Yi=0

deðerini alacaktýr. Bunu denklem þeklinde
ifade edecek olursak;
Yi =1 eðer  a+bxi+ui >0

Yi =0 eðer  a+bxi+ui <=0

Þeklinde gösterilir.

Çalýþmada yer alan veriler, probit analizi
için uygulamaya konulduðunda muhtemel
doðrusal baðýmlýlýk sorunu ile karþý-
laþýlmýþtýr (denklem oluþumu için doðrusal
bir yapý oluþturulmalýdýr. Yüksek sap-
malarýn olduðu bir veri seti ile regresyon
denklemi elde edilemez). Verilerin sayýsal
anlamda yakýn düzleme indirgenmesi için
logaritmik dönüþüm uygulanmýþ ve 28
iterasyon uygulamasý sonucunda optimum
sonuç saðlanabilmiþtir. Optimum sonucun
saðlanmasý süreci, veri setinin oluþturduðu
bir daðýlým içerisinde genelde merkeze
yakýn(sayýsal yoðunluðu yüksek) bir sayý
seçilerek veri setinin çalýþmada yer alan
parametreler için doðrusallaþmasý saðlanýr. 
q parametresinin olasýlýk yoðunluk
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fonksiyonu p(q)=p(q)/c (c: normalleþtirme
katsayýsý) formülü uygulanýr. Ýterasyonlara,
p (q0) > 0 durumunu saðlayan bir   q0 ile
baþlanýr. Herhangi bir t. Ýterasyon için
geçerli qt-1 deðeri kullanýlarak Belirlenen

bir q* aday noktasý seçilir. Yoðunluk

fonksiyonlarýnýn oraný a=p(q*)/p(qt-1 )) ile

hesaplanýr. Aday noktasýnýn kullanýldýðý a
deðerinin sonucuna göre yoðunluk
fonksiyonunu artmasý veya azalmasý duru-
muna göre iterasyonlara devam edilir. Bu
zincir, veri seti duraðan daðýlýma yaklaþýn-
caya kadar devam ettirilir.
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Yakýnsama Bilgisi

Tablo 20: Yakýnsama Bilgisi

Number of Iterations Optimal Solution Found

PROBIT 28 Yes

Parametrelerin, oluþturduðumuz baðýmlý
deðiþken için yani yatýrým riskinin mevcut
bulunmasý durumuna iliþkin olarak hangi
yatýrým aracýnýn ne derece etkili olduðu ve

anlamlýlýk katsayýlarý aþaðýdaki tabloda
gösterilmektedir. Ayrýca Z skorlarýna göre
risk ihtimalleri de tabloda yer almaktadýr.

Parametreler Tahmin Standart Z Skor Anlamlýlýk Alt Sýnýr Üst Sýnýr Risk 
Hata Ýhtimali

Tablo 21: Parametreler

S.4.1 Para piyasasý -2,111 36,871 -,057 ,954 -74,377 70,155 0,480
fonlarý

S.4.2 Tasarruf -1,800 22,613 -,080 ,937 -46,121 42,520 0,468
mevduatý

S.4.3 Tahviller -5,342 33,968 -,157 ,875 -71,919 61,234 0,440

S.4.4 Bono fonlarý 9,083 44,865 ,202 ,840 -78,851 97,017 0,421

S.4.5 Hisseler -11,395 144,175 -,079 ,937 -293,974 271,184 0,472

S.4.6 Hisse senedi 9,884 36,999 ,267 ,789 -62,633 82,402 0,397
fonlarý

S.4.7 Ýndeks ,608 30,810 ,020 ,984 -59,779 60,996 0,492
sertifikalarý

S.4.8 Seçenekler ve 2,702 70,190 ,038 ,969 -134,868 140,271 0,488
gelecek
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S.4.9 Gayrimenkul 2,388 60,720 ,039 ,969 -116,620 121,396 0,488

S.4.10 Gayrimenkul -2,324 66,432 -,035 ,972 -132,528 127,880 0,488
yatýrým ortaklýklarý

S.4.11 Yatýrým fonu
-nakit deðer tabanlý -,369 48,695 -,008 ,994 -95,810 95,072 0,500
hayat sigortasý

S.4.12 Hayat sigortasý -,838 36,026 -,023 ,981 -71,447 69,770 0,492
nakit deðeri

Intercept 3,665 70,904 ,052 ,959 -67,239 74,569 0,480

Açýklama

Tahmin: Parametrelerin regresyon denkle-
minde yer almasý için hesaplanan kat-
sayýlarý gösterir.

Standart Hata: Parametrelere iliþkin seri-
lerin, aritmetik ortalamadan sapmalarýn
kareli ortalamalarý.

Z Skor: Parametrelerin normal daðýlým
altýnda aldýðý deðeri ifade eder.

Anlamlýlýk: a katsayýnýn 0,05 düzeyinde
her parametre için hesaplanan deðeridir (bu
deðerlerin 0,05 ten büyük olmasý sebebiyle
model istatistiksel olarak anlamlý bulun-
mamýþtýr.).

Alt-Üst Sýnýr:%95 güven aralýðýnda, para-
metrenin, veri setinde, Normal daðýlým
eðrisi altýnda aldýðý deðer sýnýrlarýný gös-
terir.

Risk Ýhtimali: Parametre için hesaplanan Z
deðerinin tablo deðeri üzerinden, 0-1
olasýlýk aralýðýnda, karþýlýk geldiði oraný
ifade eder.

Oluþan Model için tanýmlý regresyon den-
klemi aþaðýdaki formül kalýbý ile oluþturul-
maktadýr.

Intercept: Regresyon denkleminde yer alan
katsayý deðerini ifade eder (baðýmsýz
deðiþkenlerin sýfýr olmasý durumunda
baðýmlý deðiþkeni açýklar.)

PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept +

BX (Covariates X are transformed using the base 10,000 logarithm.)

12 yatýrým aracýnýn tamamý probit analizine
tabi tutulduðunda anlamlýlýk seviyeleri
0,05'ten(yani %95 güven aralýðýnda) büyük
olduðu için istatistiksel olarak anlamlý bir
sonuç gözlemlenmemiþtir.

Bu analiz yöntemi ile amacýmýz, istatistik-

sel olarak anlamlý bulunan bir model elde
edersek bu sayede, denklem modelini kul-
lanarak, bir yatýrým kararý alýndýðýnda,
yatýrým araçlarýnýn, ne aðýrlýkta kullanýl-
masý risk unsurunu ortaya çýkarýr bunu
görmektir. Bunu anlamlý kýlabilecek
muhtemel çalýþmalar;
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l Anket çalýþmasýnýn daha geniþ bir puan
bandýnda yapýlmasý(0-100 puan gibi),

l Örneklemin, homojen demografik özel-
liklerde kiþilerle, sayýsal olarak arttýrýlmasý
olabilir.

Probit analizi sonucunda anlamlý farklýlýk
gözlemlenmese de yatýrým araçlarýnýn risk

ihtimalleri, yatýrým kararý vermede yardýmcý
olabilir. Bu risk ihtimallerini göz önünde
bulunduracak olursak, yatýrým fonlarýnýn
risk %'si diðer yatýrým araçlarýna göre daha
yüksek olarak hesaplanmýþtýr. Hisse senedi
fonlarý ise risk ihtimali en düþük yatýrým
aracý olarak göze çarpmaktadýr. Aþaðýda risk
ihtimalleri için yüksekten en düþük yatýrým
aracýna göre sýralama gösterilmiþtir.

Yatýrým Aracý Risk %'si

S.4.11 Yatýrým fonu-nakit deðer tabanlý hayat sigortasý 0,5

S.4.7 Ýndeks sertifikalarý 0,492

S.4.12 Hayat sigortasý nakit deðeri 0,492

S.4.8 Seçenekler ve gelecek 0,488

S.4.9 Gayrimenkul 0,488

S.4.10 Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý 0,488

S.4.1 Para piyasasý fonlarý 0,48

S.4.5 Hisseler 0,472

S.4.2 Tasarruf mevduatý 0,468

S.4.3 Tahviller 0,44

S.4.4 Bono fonlarý 0,421

S.4.6 Hisse senedi fonlarý 0,397

Tablo 22: Yatýrým Araçlarý

Yatýrým aracý için seçim yapýlacak olmasý
durumunda, en düþük risk içeren yatýrým
aracýndan baþlamak göreceli olarak daha
faydalý olacaktýr.

Yaþ ve Gelire Göre Risk Oluþumu
Yatýrým kalemlerinin haricinde çalýþýlan
grubun yaþ ve gelir seviyesinin risk faktörün-
deki etkisini inceleyelim. Bu konuya iliþkin

Yakýnsama Bilgisi

Tablo 23: Yakýnsama Bilgisi

Number of Iterations Optimal Solution Found

PROBIT 29 Yes

Probit analizi sonuçlarý aþaðýdaki gibidir.
Deðiþkenler,  Logaritmik dönüþüm kullanýl-
madan doðrudan test edilmiþtir. Bunun
nedeni standart sapmalarýn ilk oluþturulan

modele göre düþük olmasýdýr.Yaþ ve gelir
özelliklerinin risk açýklamasýna iliþkin
regresyon yapýsý ve risk ihtimal deðer-
lendirmesi aþaðýdaki tabloda yer almaktadýr.
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Oluþan Model için tanýmlý regresyon den-
klemi aþaðýdaki formül kalýbý ile oluþturul-
maktadýr.

PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept + BX

Bu test için anlamlý çýkan sonuç denklem
katsayýsý olan intercept'tir(0,029<0,05).
Bunun dýþýnda testte yer alan deðiþkenler
için istatistiksel olarak anlamlý bir model
çýkmamýþtýr. Hesaplanan risk ihtimallerini
göz önünde bulundurduðumuzda, çalýþma
gerçekleþtirilen grup için;

Yaþýn yatýrým riski oluþturma ihtimali %10,8,

Toplam servetin riski oluþturma ihtimali %13,8,

Yýllýk gelirin risk oluþturma ihtimali ise
%24,5 olarak hesaplanmýþtýr.

Bu durum göz önünde bulundurulduðunda,
toplam servetin deðiþim hýzýnýn yavaþ,  yýl-
lýk gelirin ise daha yüksek olduðu
düþünülebilir. Deðiþim hýzýnýn yüksekliði
iþlem sayýsýnýn buna baðlý olarak da riskin
daha yüksek hesaplanmasýna sebep teþkil
ettiði düþünülebilir. 

SONUÇ ve DEÐERLENDÝRME
Çýkarým yaptýðýmýz çalýþma grubunu
yapýsal olarak incelediðimizde; %89,4

oranýnda yatýrým aracýný/araçlarýný kul-
lanan, erkek yoðunlukta, %71,7'si 30 yaþ
altýnda bulunan, eðitim seviyesi yüksek,
bekâr aðýrlýklý bir yapý gözlemlenmektedir.
Sonuçlar, araþtýrmamýza katýlanlarýn yarý-

dan fazlasýnýn profesyonel yatýrýmcýlardan
oluþtuðunu göstermiþtir. Yýllýk ortalama
brüt gelirler ve sahip olunan mevcut servet
düþünüldüðünde, grubun gerçek servet
miktarlarýný belirtmede sapmalarýn yüksek
olduðu söylenebilir. 

Yýllý gelir ile servet deðerlendirmelerinin
çapraz iliþkisi incelenmiþtir. Sahip olunan
servetine göre yýllýk gelirin yüksek belir-
tildiði durumlar gözlemlenmiþtir. 

Bu sonuçlar da katýlýmcýlarýn belirttiði
servet ve yýllýk gelir aralýklarý konusunda
çeliþkili belirtmelerde bulunduklarýný
düþündürmektedir. Diðer bir ihtimal ise
yüksek gelirle birlikte yakýn oranlarda
giderlerin olduðu düþünülebilir.

Araþtýrmaya katýlan grubun finans bilgisi
için verdiði en yoðun cevaplar;

Finansal varlýk bilgisi için; En çok
"Tasarruf Mevduatý" açýklanabildiði
(%89,4). Bunu "Hisseler" in takip ettiði
belirtiliyor(82,8). 
En az "Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarý"

Yaþ ve Gelir Tahmin Standart Z Skor Anlamlýlýk Alt Sýnýr Üst Sýnýr Risk 
Hata Ýhtimali

Yaþ -,075 ,060 -1,248 ,212 -,193 ,043 0,108

Toplam Servet ,000 ,000 1,091 ,275 ,000 ,000 0,138

Yýllýk Gelir ,000 ,000 ,690 ,490 ,000 ,000 0,245

Intercept 3,237 1,486 2,179 ,029 1,752 4,723 0,015

Tablo 24: Yaþ ve Gelir Bilgisi
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açýklamaktadýr(45,0). Bunu "Yatýrým Fonu-
Nakit Deðer Tabanlý Hayat Sigortasý" takip
etmektedir(36,1).

Diðer bilgi incelemesinde ise bilinmeyen
oranlarý öne çýkmaktadýr.

M-Dax indeksi için %69,5, teklif fiyatý
deðerlendirmesi için %38,3, son deðer-
lendirme olan vergiden muaflýk durumu
için de %67,3 gibi bilinmeyen oranlarý
gözlemlenmiþtir.

Ayný deðerlendirme alanýnda en yüksek
doðru/yanlýþ yanýtlarý ise;

Bir hissenin yüksek Fiyat-kazanç oraný, þir-
ketin yüksek kar beklentisi ve/veya kar artýþý
beklentisidir.%63,9 doðru yanýtý verilmiþ.

Fon ve portföyün karþýlaþtýrmalý perfor-
mansý bir kriter ölçüsüdür. Deðerlendirmesi
için %82,2 doðru yanýtý verilmiþtir.
Pazartesi günü hisse kapanýþ Fiyatý 100 €
olsun. Bir yatýrýmcý sýnýrsýz satýþ amacýyla
koydu varsayalým. Asla 100 € nun altýnda
bir fiyat almayacak. %61,7 yanlýþ cevabý
verilmiþtir.

Risk puanlamasýnda çalýþýlan yatýrýmcý
grubunun yakýn demografik özelliklerde
olmalarý ve yatýrým araçlarý için yakýn risk
puanlarýný vermiþ olmalarý, risk algýlarýnýn
yakýn seviyelerde olduðunu düþündürmek-
tedir.

Duygusal karar vermeye yönelik deðer-
lendirmeler incelendiðinde kullanýlan
meblaðýn kurumsal yapýlara göre daha
küçük olduðu düþünülebilir. Yaþ ortalamasý
ve tecrübe faktörü de göz önünde bulun-

durulduðunda piyasa koþullarýnda edilgen
olduklarý, duygusal karar verme eðilimi
için ihtimalleri güçlendirdiði öngörülebilir.
Bununla birlikte mevcut finansal durum-
larýnýn bilincinde olduklarýný yoðunlukla
ifade etmektedirler.

Planlý davranma sonucu baþarýlý olacaðýný
düþünenlerin daðýlýmý katýlýyorum ve
katýlmýyorum seçeneklerinde yoðunlaþ-
maktadýr.

Planlý davranarak baþarýlý olacaðýný ölçekte
(kesinlikle katýlýyorum) en yüksek
seviyede belirtenlerin oraný ise %16,1'dir.
Bu daðýlým bize yatýrýmcýnýn planlamanýn
saðlayacaðý faydaya iliþkin, yüksek bir
inanç olmadýðýný düþündürmektedir.

Geçmiþ yatýrým baþarýlarý için 30 yaþ ve altýn-
da yoðunluk görülmektedir. Katýlýmcılarýn
geneline göre %36,7'si, 30 yaþ ve altýna göre
ise %55,0'i, geçmiþte elde ettiði baþarýlarýn
içgüdülerinden kaynaklandýðýný düþün-
mektedir. Kurulan modelde risk deðer-
lendirmeleri homojen bir oran sergilemek-
tedir. Finans araçlarý için belirtilen en yük-
sek risk ile en düþük risk arasýndaki fark
%10'dur.

Kurulan probit modelde anlamlýlýk
seviyeleri 0,05 düzeyinden yukarda olup
istatistiksel olarak anlamlý bir model oluþ-
mamaktadýr. 

Örneklem grubu yapýsýnýn çeþitlenmesi,
tecrübe süresi, yatýrým miktarlarýnýn artmasý
ve yoðunluðunun yükselmesi durumunda
ise modelde yer alan risk seviyeleri arasýn-
da anlamlý bir oransal farklýlýk meydana
gelebilir. Bu durumda bir yatýrýmýn riski
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için anlamlý bir probit modeli sunulabilir.

Daha önce servet ve yýllýk gelir arasýnda
deðer farklýlýklarý olduðunu belirtmiþtik.
Kurulan 2. Modelde yýllýk gelir yatýrým
riski %24,5, servet için ise %13,8 olarak
hesaplanmýþtý. Yýllýk gelirler kýsa vadede
getiri beklentisi ile görece daha yüksek
riskli finans araçlarýnda deðerlendiriliyor
olabilir. Servet ile yapýlan yatýrýmlar ise
uzun vadede getiri beklentisi olan ve daha
düþük riskli alanlarda deðerlendirilebilir.
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Özet: Basel Kriterleri Çerçevesinde Ýþletmelerin Yatýrým Bütçelerinin Oluþumunda Vergi
Planlamasý, iþletmeler açýsýndan çok önemli bir husustur. Basel I ve II uygulamalarýnýn, Basel ser-
maye uzlaþýlarýnýn, finansal raporlama süreçlerini ve muhasebe yapýlarýný nasýl etkilediðinin ince-
lenmesi faydalý olacaktýr. Ýþletmelerin vergi yüklerini azaltmak için yasalarýn tanýdýðý haklar
çerçevesinde en uygun yöntemin belirlenmesi gereði vergi hukuku önemlidir. Vergi planlamasýnýn
amacý; vergi mükelleflerinin mali iþlemlerinin düzenlenmesi ve kazançlarýnýn maksimize edilme-
sidir. Vergi rekabetini etkileyen unsurlarýn incelenmesi konumuzun daha iyi anlaþýlmasýna yardým-
cý olacaktýr. 

Anahtar Kelimeler: Basel I Uygulamasý, Basel II Uygulamasý, Vergi Planlamasý, Vergi Rekabeti

Abstract: Tax Planning Through The Basel Criteria In Organizational Investment Budgets is a
core element for organizations. It is useful to investigate how  Basel I and II applications and
Basel capital agreements effected financial reporting processes and accounting structures.
Financial Law is an important issue in terms of determining the best taxing method on technical
grounds in order to decrease organization's fiscal charges.  The aim of tax planning is regulating
fiscal procedures and maximizing the profits of taxpayers. For making our study clearer, we also
discussed factors effecting tax competition.  

Key Words: Basel I Application, Basel II Application, Tax Planning,  Fiscal Competition.
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GÝRÝÞ

Dünyada çok hýzlý bir þekilde yaþanan
ekonomik geliþmeler doðal olarak bütün
sektörleri etkilemektedir. Bu geliþmelerden
doðrudan doðruya ve en fazla etkilenen
sektörlerden biri de finans sektörü olmuþ-
tur. Zira ticari hayatýn sirkülâsyonu birinci
derecede, finans sektörünün saðlýklý çalýþ-
masýna baðlýdýr. Finans sektörünün en
önemli aracý ise gerektiðinde reel sektörü
finanse eden bankalardýr.

Bankacýlýk ve finans sektörünün sýnýr taný-
maz bir þekilde büyümesi ve küreselleþme-
si üzerine bu sektörün belirli standartlara
uygun olarak çalýþmasý yönünde
faaliyetlere girilmiþtir. Bunun sonucunda
Basel-1 ve Basel-2 kriterleri oluþturulmuþ
ve birçok ülke tarafýndan benimsenmiþtir.
Basel-2 kriterleri özellikle bankalarýn kredi
verme þartlarýný aðýrlaþtýrmakta ve teminat
konusunda iþletmelere aðýr þartlar
getirmektedir. Bu þartlarý yerine getiren
iþletmeler daha kolay ve daha düþük faizle
kredi bulabileceklerdir. Þartlarý yerine
getirmekte zorlanan iþletmeler ise krediyi
daha çok teminat vermek suretiyle ve doðal
olarak daha yüksek faizle alabileceklerdir.
Basel II kriterlerini uygulamada esneklik
ve uyum kabiliyetini en iyi þekilde deðer-
lendirenler, rekabet avantajýný saðlayacak
ve varlýklarýný geliþtirerek sürdürecektir.
Bunu saðlamayan isletmeler ise gittikçe
büyüyen sorunlarla bas etmek zorunda
kalacaktýr. Bankalar iyi yönetim ve finansal
performansa sahip þirketlere daha avantajlý
kredi ve finansman olanaklarý sunacaktýr.
Firmalarýn kurumsal kalitesi yükseldikçe,
finansman imkâný ve likidite miktarý art-
makta ve bankalar açýsýndan sermaye

maliyeti düþmektedir. Ýyi yönetilen þir-
ketler krizlerde sermaye piyasasýndan
dýþlanmayacak, krizleri daha kolay atlata-
bileceklerdir.

Þirketlerin iyi bir yönetime ve finansal per-
formansa sahip olabilmesi için öncelikle
iþletme faaliyetlerini planlanmalarý gerek-
mektedir. Satýn almalar, yatýrýmlar, yurtiçi
ve yurtdýþý faaliyetler gerçek bilgilere
dayanan planlama ve raporlamalar esas alý-
narak yürütülmelidir. Bunlar ile birlikte þir-
ketlerin kurumsal kalitelerinin yani rafting-
lerinin yükselmesinin en baþýnda kayýt
dýþýlýktan kurtulmalarý, þeffaf mali tablo-
lara sahip olmalarý gelmektedir. Þeffaf mali
tablolar ise vergi kanunlarýna uygun
hareket etmeyi gerektirmektedir.

Ýþletmecilik açýsýndan bakýldýðýnda, vergi
ödemesi iþletme fonlarýnda bir azalmaya
neden olur. Verginin; iþletmeden nakit
çýkýþý gerektiren ücret ödemesi, mal ve
hizmet alýmý gibi maliyet unsurlarýndan bir
farký yoktur. Bu maliyet unsurlarý gibi
vergi ödemek de iþletmenin likiditesini,
dolayýsýyla hareket kabiliyetini azaltýr. Bu
nedenle iþletmeler kendilerine yük olarak
gördükleri vergiyi ödememek veya az öde-
mek gibi çeþitli yöntemlere baþvurabilirler.
Vergi kanunlarýna aykýrý hareket ederek
vergi miktarýný azaltmak, vergi kaçakçýlýðý-
na girer. Vergi kaçakçýlýðý, iþletmenin
ödeyeceði vergiyi azaltmaya imkân veren,
vergi baskýsýna karþý vergi kanunlarýna
aykýrý hareketlerdir. Böyle bir davranýþ,
vergiden kaçýnmadan farklý olarak suç
olarak kabul edilir. Bu yolla ödenecek vergi
azaltýlabilir, ancak vergi incelemeleri sonu-
cu yüksek miktarda vergi cezasý ve
gecikme faizi ile karþýlaþma riski söz
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konusu olur. Bu durum oldukça aðýr
finansman yükü yaratabilir ve iþletmenin
varlýðýný sürdürmesini güçleþtirir.

Vergi kanunlarýnýn saðladýðý bir takým avan-
tajlardan faydalanarak vergi miktarýný azalt-
mak veya vergilemeye konu teþkil edecek
faaliyette bulunmamak ise vergiden kaçýn-
maya girer. Vergiden kaçýnma,  diðer bir
ifade ile Vergi Planlamasý, iþletme üzerinde
oluþacak vergi yükünü en aza indirmek için
mükelleflerin ulusal ve uluslararasý hukuk
ve vergi yasalarýnýn boþluklarýndan yararla-
narak, bunlarý en akýlcý biçimde kullanýp
vergi yüklerini azaltma çabalarý olarak
tanýmlanabilir Ýyi yönetilen, iyi bir finansal
performansa  ve þeffaf mali tablolara sahip
þirketler vergiden kaçýnma yöntemini
seçerek yani vergi planlamasýný tercih
ederek kurumsal kalitelerini yükseltirler. 

Bu baðlamda, Ýþletme üzerinde oluþacak
vergi yükünü en aza indirmek için vergi
kanunlarýnýn kendilerine verdiði haklarý en
akýlcý þekilde kullanarak vergi yükünü
azaltma çabalarý olarak tanýmlayabile-
ceðimiz vergi planlamasý, iþletmelerin
genel planlarýnýn ayrýlmaz bir parçasý
olarak düþünülmelidir. 

YÖNTEM VE KAPSAM 

Çalýþmamýzda, dünyada yaþanan büyük
kriz sonrasý önemi daha da çok anlaþýlan
basel kriterlerinin bugüne kadarki süreci ve
þirketlerin yapacaklarý yatýrýmlarý finanse
edebilmek amacý ile ihtiyaç duyduklarý
kredileri düþük maliyetli alabilmeleri için;
ratinglerini yükseltecek, þeffaf görün-
melerini saðlayacak vergi planlamasý açýk-
lanmaya çalýþýlmýþtýr. Vergi planlamasýnýn

daha iyi ve net anlaþýlmasý için vergi kaçýr-
ma kavramý da irdelenmiþtir.

BASEL UYGULAMALARINA GENEL
BAKIÞ

Bankalar ekonomilerde meydana gelen kri-
zlerin büyük bir çoðunluðunu bankalar
tetiklemiþ, reel kesim ile birlikte ekono-
minin lokomotifi gibi bir görev üstlenmiþ
ve zincirleme bir süreç süre gelmiþtir.
Ekonomilerin bir takýn sorunlardan etk-
ilenmemesi, daha az etkilenmesi amacýyla
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuþtur.

1930 yýlýnda Bank of International
Settlements (BIS) "Uluslararasý Takas
Bankasý", geliþmiþ ülkelerin merkez
bankalarý tarafýndan Ýsviçre'nin Basel
þehrinde kurulmuþ, 1974 yýlýnda kýsa adý
Basel Komitesi olan, Bankacýlýk Düzenleme
ve Denetleme Komitesini oluþturmuþtur.
Federal Almanya'da meydana gelen
bankacýlýk krizi sonrasýnda kurulan (Ayan
2007) BIS, ayrýca dünyanýn en eski uluslar
arasý finansal kurumu olma özelliðindedir.
Bankacýlýk düzenleme ve denetleme
komitesinin amacý; bankalarýn uluslararasý
standartlarda çalýþmalarýný saðlamaktýr. Bu
komite geliþmiþ ülkelerin merkez bankalarý
ve bankacýlýk denetim otoritelerinden üst
düzey yetkililerin katýlýmý ile oluþmuþ bir
komitedir. Ayrýca Basel komitesi,
bankalarýn sermayelerinin riskli aktiflere
oranýnýn %8'den az olmamasýný önermiþtir.
Komite, bankalarýn mali bünyelerinin
ekonomide oluþacak krizlere karþý dayanýk-
lýlýðýný saðlamayý amaçlamýþtýr. Bu
deklarasyon ile tüm dünyadaki bankalarýn
ortak standartlarda çalýþmasýný saðlamak
için birçok kararlar alýnmýþtýr (BIS 1988).
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Uluslar arasý bankacýlýk sistemindeki
geliþmeler ve finansal piyasalarýn birbiri
içine girmesi ile yerel düzenlemelerin
almasýna neden olmuþtur. Kilit rolü BIS
üstlenmiþtir (Beþinci 2005).

Uluslararasý merkez bankalarý iþbirliðini
saðlayan bir merkez olarak görevini
sürdüren BIS, dünyanýn en eski uluslararasý
finansal kuruluþudur (Gürel 2008). 
Uluslararasý Ödemeler Bankasýnýn bugün
biri Hong Kong diðeri Mexico City'de
olmak üzere iki temsilciliði, 50 ülkeden
yaklaþýk 550 personel bulunmaktadýr (BIS
2009). Türkiye 1964 yýlýnda Uluslararasý
Ödemeler Bankasý'na üye olmuþtur. Üye
ülkelerin merkez bankalarý arasýndaki iþbir-
liði saðlamak, ek finansman olanaklarý
yaratmak ve bu tür iþlemlere güvence ver-
mek gibi görevleri bulunan BIS'in en yetk-
ili organýn üye ülkelerin merkez
bankalarýnýn temsilcilerinden oluþan
Guvernörler Konseyi'dir. BIS bünyesinde 4
adet komite oluþturulmuþtur. Bunlar: Basel
Bankacýlýk ve Denetim Komitesi, Global
Finansal Sistem Komitesi, Ödemeler ve
Takas sistemleri Komitesi ve Piyasalar
Komitesidir. BIS dýþýnda faaliyette bulunan
3 sekretarya mevcuttur: Finansal Ýstikrar
Forumu, Uluslararasý Mevduat Sigortacýlarý
ve Uluslararasý Sigorta Gözetimcileri
Kurumu (BIS 2009).

BIS gözetiminde oluþturulan en önemli
komite Bankacýlýk Düzenleme ve Denetim
Komitesidir. 1970'li yýllarýn ilk yarýsýnda
sabit kur sisteminin terk edilmesi ve 1974
yýlýnda yaþanan petrol krizi sonucunda,
uluslararasý döviz ve bankacýlýk
piyasalarýnda büyük dalgalanmalar yaþan-
mýþtýr, Finansal sorunlara ortak bir çözüm

bulmak amacýyla, 1974 yýlý sonunda
Ýsviçre'nin Basel kentinde bulunan Avrupa
Merkez Bankalarýnýn bankasý olarak
faaliyette bulunmak için Uluslararasý
Ödemeler Bankasý (BIS) nezdinde
"Bankacýlýk Düzenleme ve Denetim
Uygulamasý Komitesi" adýnda bir komite
oluþturulmuþtur (Atiker 2005). 

1974 yýlýnda 10 ülkenin merkez bankasý
guvernörü erinin bir araya gelerek oluþtur-
duðu bu komite yýlda 4 kez toplanmaktadýr.
Þimdiki üyeleri Belçika, Kanada, Fransa,
Almanya, Ýtalya, Japonya, Luksemburg,
Hollanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýngiltere
ve A.B.D.'dir. Bünyesinde faaliyet
gösteren yaklaþýk 25 teknik çalýþma grubu
ve iþ ekipleri bulunmaktadýr. Komitenin bu
tarihte kurulmasýnda Batý Almanya'daki
Bankhaus Herstatt'ýn iflasý önemli etkendir.
1975 yýlýnda komite ilk olarak toplanmýþ
ve tarihten bu yana her yýl üç veya dört
defa olmak üzere düzenli toplantýlar yap-
maktadýr (Ateþ 2003). 

1970 ve 1974 yýllarýnda yaþanan küresel
ekonomik krizler nedeniyle özellikle ser-
maye piyasasýnýn en önemli aktörü konu-
mundaki bankalarýn yapýþým güçlendirmek
amacýyla 1988 yýlýnda Basel I uzlaþýsý
yayýnlanmýþtýr. Bu uzlaþý ile bankalarýn
elinde tuttuklarý sermaye ile varlýklarý
arasýnda risk esasýna dayalý bir iliþki kurul-
maya çalýþýlmýþtýr. Basel I, bir bankanýn bat-
masý halinde mevduat sahiplerinin
karþýlaþabileceði maliyetleri en aza
indirmek için asgari tutulmasý gereken ser-
maye üzerinde odaklanmýþtýr (Atiker 2005). 

BIS'in en önemli birimlerinden biri olan
Basel Bankacýlýk Gözetim ve Denetim
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Komitesi (Basel Committee on Banking
Supervision), finansal piyasalarda ortaya
çýkan sorunlara ortak çözümler bulmak
gayesiyle bankacýlýk faaliyetlerine iliþkin
riskleri kendi faaliyet çerçevesinde ele
alarak incelenmiþ ve oluþturulmuþtur. 

Basel komitesi amaçlarýný iki temel prensip
üzerine oturtmuþtur. Bunlardan ilki hiçbir
yabancý banka kuruluþu denetiminden kaç-
mamalýdýr ve denetim uygun ölçülerde
olmalýdýr. Basel komitesinin ilk prensibi
1975'de Anlaþma olarak yayýnlanmýþtýr. Bu
anlaþma Mayýs 1983'te Bankalarýn Yabancý
Kuruluþlarýnýn Denetimi için Prensipler"
olarak tamamlanmýþtýr (Ateþ 2003).

1992 yýlýnda anlaþmanýn belirli prensipleri
minimum standartlar olarak formüle
edilmiþ ve standartlar basýlmýþtýr. Komite
sürekli bu standartlarýn tam olarak pratikte
uygulanmasý için çalýþmaktadýr. 1996 yýlýn-
da komite karma çalýþma grubu ve kýyý
bankacýlýðý merkezlerinde denetimciler
tarafýndan bir rapor açýklanmýþtýr. Bu
rapor, Uluslar arasý Banka Denetimcileri
Konferansý'na katýlan yüz kýrk ülkenin
denetimcileri tarafýndan Haziran 1996 da
onaylanmýþtýr.

Basel komitesinin ilgilendiði diðer bir
konu ise; sermaye yeterliliðidir. Sermaye
ölçüm sistemi "Basel Sermaye Uzlaþýsý"
olarak adlandýrýlmýþ, G-10 ülkeleri tarafýn-
dan 1988 yýlýnda onaylanmýþ ve bankalara
açýklanmýþtýr. Uygulamayý ve denetlemeyi
kolaylaþtýrmak için Basel Komitesi Ekim
1999 da "Temel Prensipler Metodolojisi"
ni geliþtirmiþtir (Özgün 2001). 

Basel komitesinin düzenleme yaptýðý diðer

bir alan ise risk yönetimidir. Amacý,
bankalarýn maruz kaldýðý olumsuz riskleri
sýnýrlandýrmak, oluþturulan senaryolarla
belirsizliði azaltarak finansal piyasalarý
istikrarlý bir ortama kavuþturmaktýr
(Bolgün 2005). 

Komite, üyeleri arasýnda bilgi paylaþýmýný
yürütürken zaman geçtikçe ilgisini " en iyi
uygulamalar"ý içeren dökümanlarýn uyum-
laþtýrýlmasýna ortak gözetim standartlarýnýn
üyeler arasýnda geliþtirilmesine kaydýr-
mýþtýr (Benton 2004). Her yýl belirli aralýk-
larla toplanmakta ve bankacýlýk sektörü
açýsýndan önemli kararlar aldýðý, uluslar
arasý düzeyde bir yaptýrým gücü bulunma-
makta ayrýca alýnan kararlar öneri niteliði
taþýmaktadýr (Ayan 2007).

BASEL I (Basel Sermaye Uzlaþmasý) 

1974 yýlýnda kurulan Basel Komitesinin
yaptýðý ilk incelemede faaliyet gösteren
birçok bankanýn piyasalarda yetersiz ser-
maye oranýyla faaliyetlerini sürdürdüðü
ortaya çýkmýþtýr. Bu sonuçlar neticesinde
Komite 1988 yýlýnda Basel I Standartlarýný
(The Basel Capital Accord) yayýnlamýþtýr.
1988 yýlýnda yayýnlanan Basel I uzlaþýsý ile
uluslararasý bankalarýn aktiflerinin riskleri-
ni aðýrlýklandýrarak, sermaye büyüklüðünü
belirlemeye yönelik yöntemler geliþtir-
ilmiþtir. Yani bankalarýn fînansal krizlere
karþý dayanýklýlýðým artýrmak üzere uyul-
masý gereken temel ilkeler belirlenmiþtir.

Basel I'in amacý; uluslar arasý bankacýlýk
sisteminin istikrarýný, emniyetini ve
güvenirliðini  korumak, bankalarýn risk
kültürlerini oluþturmak, yöneticilerini ve
banka sahiplerinin bakýþ açýlarýný yeni
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düzenlemelere uyumlu olarak geliþtirmek,
teknolojik yatýrýmlarý tamamlamak,
bankalarýn sermayelerini güçlendirmek
olan bu uzlaþý çeþitli varlýk türlerine uygu-
lanan temel risk aðýrlýklarýný esas olarak
kredi riski için basit, genel bir yaklaþým
sunmuþtur (Musch 2005). Ayrýca, personeli
ve farklý ülkelerdeki uygulamalarla yekne-
saklýk saðlayarak, uluslararasý bankalar
arasýnda rekabet eþitsizliðini azaltmak
olarak belirlenmiþtir (Aksoy 2007). 

Basel I Uzlaþýsý'nýn uygulamasýnda dikkat
edilmesi gereken iki nokta vardýr. Ýlki; ser-
maye standardýnýn uluslar arasý bankalarýn
güvenirliliðini ve istikrarýný saðlamak için
geliþtirmiþ olduðu ve yerel bankalarýn ser-
maye yeterlilik standartlarýna iliþkin
baðlayýcýlýðýn bulunmadýðýdýr. Ülkeler
arasýndaki uygulama farklýlýklarýný azalt-

mayý amaçlamakta ve uygulanmasýnda
adalet ve tutarlýðýn önemine deðinilmiþtir.
Komite standardýn, G-10 ülkeleri dýþýndaki
ülkeler tarafýndan da benimsenmesini bu
alandaki entegrasyonu hýzlandýracaðý için
oldukça önemsemektedir (BIS, 2008).

BASEL II SERMAYE YETERLÝLÝÐÝ
DÜZENLEMESÝ 

Finansal piyasalarda meydana gelen
geliþmeler ile Basel Komitesi; Basel I'in
sermaye yeterliliði ölçümüne iliþkin eksik-
liklerini dikkate alarak Haziran 1999'da
Yeni Basel sermaye Yeterliliði
Düzenlemesine (Basel II) iliþkin ilk tartýþ-
ma metnini yayýmlamýþtýr. 2001 de ikinci,
2003 te ise üçüncü metni yayýnlanmýþtýr.
En son olarak da diðer yayýnlanan tartýþma
metinleri revize edilmiþ ve Basel II metni
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Tablo 1.  Yýllar Ýtibari ile Basel Komitesi Çalýþmalarý

Kaynak: BIS, http://www.bis.org/bcbs/history.htm Eriþim:16.08.2010
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Basel II, bankalarda etkin risk yönetimi,
denetimi ve piyasa disiplinini geliþtirmek,
sermaye yeterliliði ölçümlerinin etkinliðini
artýrmak, bu sayede saðlam ve etkin bir
bankacýlýk sistemi oluþturmak ve finansal
istikrara katkýda bulunmak için sunulmuþ
önemli bir düzenlemedi. Basel II, Basel I'in
yetersiz kalmasý sonucunda bankalarýn ser-
maye yeterliliklerinin ölçülmesine ve
deðerlendirilmesine iliþkin olarak, Basel
Bankacýlýk Denetim Komitesince yayýn-
lanan standartlar bütünüdür. 

Basel II'nin temel amacý; sermaye gerek-
lerini banka aktiflerinin gerçek riskine
karþý daha yeterli hale getirmek, piyasa
disiplini geliþtirme, bankalar arasýnda mev-
cut olan rekabet eþitsizliklerini ortadan
kaldýrma ve finansal istikrara katkýda
bulunmaktýr (BBDK 2005).

Aras'a göre Basel II düzenlenmesi;
Bankacýlýk sisteminin finansal risklere ve
krizlere karþý korunmasýný amaçlayan
bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa

ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

Haziran 2004 te "Uluslar arasý Sermaye
Yeterliliði Ölçümlerinin ve Standartlarýnýn
Uyumlaþtýrýlmasý; Gözden Geçirilmiþ
Çerçeve" isimli doküman ile yayýmlan-
mýþtýr (Ata ve Uðurlu 2006). 

Basel II Basel I e göre daha kapsamlý bir
dokümandýr. Basel II'ye son halinin ver-
ilmesi aþamasý oldukça uzun bir takvime
baðlanmýþ olup bu takvim içerisinde her bir
tartýþma metnine iliþkin ilgili taraflardan

görüþ alýnmasý ve Basel II'nin banka ser-
maye yeterlilikleri üzerine etkilerinin tespit
edilebilmesi amacý ile sayýsal etki çalýþ-
malarýnýn (Quantitative Impact Studies-
QIS) gerçekleþtirilmesi hususlarý yer
almýþtýr (Yüksel 2005). 

Basel II'nin Avrupa Birliði ülkelerinde de
2007 yýlý baþýndan itibaren yürürlüðe gire-
ceði belirtilmiþtir (Yüksel 2005).

1998 Basel I düzenlenmesinin yayýnlanmasý

1992 sonu Basel II'in uygulanmasý için belirlenen tarih

Ekim 1998 Ana sermayeye dâhil edilmesi kabul edilen entrünmanlar

Haziran 1999 Yeni sermaye yeterliliði düzenlenmesi 1. Taslak

Ocak 2001 Yeni sermaye yeterliliði düzenlenmesi 2. Taslak

Nisan 2003 Yeni sermaye yeterliliði düzenlenmesi 3. Taslak

Haziran 2004 Yeni sermaye yeterliliði düzenlenmesi Nihai metin

2007 baþý Uygulamaya geçiþ (G-10) üç aylýk geçiþ dönemi baþý

Tablo 2.  Basel Sermaye Yeterliliði Süreci

Kaynak: BDDK, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaþýsý (Basel II), Ocak 2005, s. 21.1.2.1. 
Basel II'nin Amaçlarý
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disiplinini geliþtirmek sermaye yeterliliði
ölçümlerinin verimliliðini artýrmak etkin bir
bankacýlýk sistemi oluþturmak ve finansal
istikrarý saðlamaktýr (Gürel ve Ark., 2008).

Basel II düzenlenmesinin amaçlarý; (Ýzsm-
mmo, 2010). 

l Bankalarýn risk yönetimi sistemini 
geliþtirmek ve etkinleþtirilmesini 
teþvik etmek

l Piyasa disiplinini saðlamak ve 
geliþtirmek

l Sermaye yükümlülüðünün maruz 
kalýnan risk ile paralel olmasýný 
saðlamak,

l Ýç ve dýþ denetimi güçlendirmek
l Saðlam ve etkin bankacýlýk sistemi 

oluþturmak
l Finansal istikrara katkýda bulunmak
l Sermaye yükümlülüðünün maruz 

kalýnan risk ve ile paralel olmasýný 
saðlamak

l Bankalarýn yeterli seviyede 
sermaye tutmalarýný saðlamak

l Fýrsat eþitliðini bozmadan rekabetçi
ortamý geliþtirmek (BBDK, 2004).
Basel II bankacýlýk risklerinin 
ölçümüne ve yönetimine vurgu yap
mak ve yasal sermayeyi ekonomik 
sermaye ile daha baðlantýlý hale 
getirmeyi tasarlamaktadýr. 

Basel I Basel II

Tablo 3. Basel I ve Basel II Karþýlaþtýrýlmasý

Kaynak: TBB, Basel Komite Yeni Sermaye Yeterliliði Düzenlemesi, 2002: s.3.

Tek bir risk ölçüsüne odaklanmaktadýr Bankalarýn kendilerine uygun içsel risk yöne-

timlerini geliþtirmeleri, gözeticilerin bu yön-

temlerin etkinliðini deðerlendirmeleri ve bu

sayede piyasa disiplininin saðlanmasý

üzerinde durulmuþtur.

Tek bir metodun tüm bankalara uygun
olduðu kabul edilmektedir

Metodolojide esneklik getirerek ve çeþitli

yaklaþýmlar sunarak daha iyi risk yönetimi

için bankalarýn intiyasif kullanabilmelerine

olanak tanýmaktadýr.

Geniþ çerçeveyle belirlenmiþ bir yapýya
sahiptir.

Riske daha duyarlý olarak belirlenmiþ bir

yapýya sahiptir. 

Basel II düzenlemesinin akademik ve
finansal çerçevelerce eleþtirilen taraflarý da
vardýr. Bunlar; (BBDK, 2004). 

l Kalibrasyona iliþkin eletiriler

l Uzlaþýsýnýn teknik seviyesinin yük-
sek olmasý, uygulamasýnýn pahalý 
olmasý

l Uzlaþýnýn sermayeye gereðinden 
fazla önem atfediyor olmasý,
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l Standart yönetime iliþkin eleþtiriler
l Uzlaþýnýn konjonktürel dalgalan

malarý arttýrma ihtimalinin olmasý
l Derecelendirme kuruluþlarý tarafýn

dan verilen notlarýn güvenirliliðine 
yönelik eleþtiriler

l Uzlaþý hükümlerinin bazý taraflarý 
cezalandýrmasý (KOBÝ'ler, geliþ-
mekte olan ülkeler

l Çeþitlendirme etkisi
l Uzlaþýnýn geliþmekte olan ülkelere 

özel þartlarý dikkate almamasý
l Ýleri ölçüm yöntemleri için yeterli 

teþviklerin olmamasý,
l Kredi riski modelleri denetimsel 

gözden geçirme 
l Kamuya açýklama yapma þeklinde 

sýralanabilir. 

BASEL II DÜZENLEMESÝNÝN
YAPISAL BLOKLARI 

Sermaye yeterliliði hesaplamalarýna köklü
deðiþiklikler getiren yeni düzenleme üç
yapýsal bloktan oluþmaktadýr. Bunlar;

Birinci Yapýsal Blok; Asgari sermaye
gereksinimi

Ýkinci Yapýsal Blok: Denetim otoritesinin
gözden geçirilmesi

Üçüncü yapýsal Blok: Piyasa disiplini 

BÝRÝNCÝ YAPISAL BLOK: ASGARÝ
SERMAYE YETERLÝLÝÐÝ 

Bankanýn risklere karþý elinde bulundur-
masý gereken asgari sermaye tutarýna
iliþkin olan bölümdür. Gerekli asgari ser-
maye miktarýný hesaplayabilmek için önce;
kredi riski, piyasa riski ve operasyonel

riskler belirlenir ve toplam minimum ser-
maye tutarý hesaplanýr. Basel II Stan-dardý'na
göre sermaye yeterlilik oraný; Þeklindedir. 
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Özkaynaklar

KR+PR+OR
SermayeYeterlilik Rasyonu = > 8

Geliþmiþlik Düzeyi Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk

Tablo 4. Basel II'de Yer Alan Alternatif Risk Ölçümleri

Kaynak: Ayhan Yüksel, Yeni Basel Sermaye Yeterliliði Uzlaþýsý (BASEL-II), BDDK, 2004,
http://www.bddk.org.tr/turkce/Basel-II/Basel-II.aspx (07 Kasým 2010), s.12.

Basit Basitleþtirilmiþ
Standart Yaklaþým

Temel Gösterge
Yaklaþýmý

Orta Standart Yaklaþým Standart YaklaþýmStandart Yaklaþým

Geliþmiþ Temel Ýçsel
Derecelendirmeye
Dayalý Yaklaþým

Ýçsel Ölçüm
Yaklaþýmý

Riske Maruz Deðer
Yaklaþýmý

Temel Ýçsel
Derecelendirmeye
Dayalý Yaklaþým

317

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 16



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

KR: Kredi Riski,
PR: Piyasa Riski
OR: Opersyonel Risk

Basel II ile detaylý bilgilerin bankalar
tarafýndan piyasaya zamanýnda açýklanma
zorunluluðudur. Bankanýn finansal durumu
diðer piyasa katýlýmcýlarý tarafýndan da
deðerlendirilecek ve banka yönetimleri ser-
mayeleriyle tutarlý politikalar izlemek
zorundadýrlar (Mercan 2006). 

Basel II yeni teknolojiler, küreselleþme ile
yenilikçi finansal ürünler ve hizmetleri
piyasa iþleyiþi, bankalarýn kredi yönetimini
piyasa ve operasyonel risk yönetimini
deðiþtirmiþtir (Aksoy 2007).

MUHASEBE STANDARTLARINA
GENEL BAKIÞ

Muhasebe; iþletme eylemlerinin kon-
trolünü olurlu kýlmak, geleceðe iliþkin
iþletme eylemlerini planlamak, iþletme içi
ve dýþýndaki kiþilere iþletmeye iliþkin etkin
kararlar alýnabilmesi için mali olaylarla
ilgili bilgilerin toplanmasý ve iletilmesidir
(Ataman 1997).

Üstündað'a göre muhasebe, iþletmelerin
finansal nitelikteki faaliyetlerinin saptan-
masý sýnýflandýrýlmasý, kayýtlandýrýlmasý,
raporlanmasý ve yorumlandýrýlmasýdýr
(Üstündað 2000).

Genel anlamda muhasebe, iþletmenin mali
durumunu gerçeðe uygun olarak yansýtmayý
amaçlar. Bu nedenle de kaynaðý doðal kural-
lara dayanmalýdýr. Muhasebe ile ilgili doðal
kurallar ise bilimsel ve tarafsýz yaklaþýmlar
sonucu oluþabilir. Bu çerçevede muhasebe
uygulamalarý, kaynaðýný muhasebenin temel
kavramlarý, genel kabul görmüþ muhasebe
ilkeleri ve muhasebe standartlarýndan
almalýdýr (Lazol 2000). Muhasebe;
muhasebe kavramý ve muhasebe uygula-

318

Þekil  1. Basel II Çerçevesi

Kaynak:Ebubekir AYAN, Bankacýlýk Risklerinin
Yönetiminde Basel-II Uzlasýsý, 1.Basým Ýstanbul:
Beta, 2007, s.86

Þekil 2. Muhasebe'yi Oluþturan Ana Yapýlar Ve
Aralarýndaki Ýliþki

Kaynak: Çelik, 2003, s.7
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masýndan oluþur. Muhasebe'yi oluþturan ana
yapýlar Þekil 2' de gösterilmiþtir.

Muhasebe teorisi ve uygulamalarýna temel
teþkil eden unsurlar;

l Kavramlar
l Standartlar
l Politikalar

Olarak sýralanabilir. 

Muhasebenin temel kavramlarý ve ilkeleri
mali tablolarýnýn ortaya konulmasýnda
Þekil 5. Piramidin temelini oluþturmaktadýr
(Kiracý ve Ark., 2002). 

Muhasebe açýk bir sistem olara çevresi ile
etkileþim halindedir. Bundan dolayý, dünya
ekonomik sisteminde yaþanan tüm
geliþmeler bir anlamda muhasebe kuramý
ile muhasebe uygulamalarý arasýndaki
iliþkinin ve etkileþimin geliþmesini
saðlamýþtýr. Ticari iþlemlerin niteliði ve
bunlarý doðuran unsurlar deðiþtikçe,
muhasebe kuramýnda da bazý deðiþiklikler
yapmak ve eklemeler yapmak zorunlu
olmuþtur. Bu durum muhasebenin dinamik
olmasýný saðlamaktadýr (Çelik 2010).

MUHASEBE STANDARTLARININ

TANIMI ve ÖNEMÝ 

Muhasebe iþleyiþinin yöntemini belirleyen
düzenlemeler, muhasebe standartlarý,
muhasebe kuramýnýn önemli kaynaklarýn-
dan birini oluþturur. Muhasebe standartlarý
terimi; uygulamaya yönelik kurallarý ifade
etmektedir. Uluslar arasý düzeyde hazýr-
lanan muhasebe standartlarý, dünya ülkeleri
uluslararasý standartlarý kendi koþullarýna
uyarlayarak ulusal muhasebe standartlarýný
belirlemektedirler (Sevilengül 2003). 

Muhasebe standartlarýn amacý; finansal
tablolarda þeffaf, tutarlý, karþýlaþtýrýlabilir,
ilgili ve güvenilir mali bilgi sunan bir mali
raporlama sistemi oluþturmaktýr (Acar
2007). Bu standartlar ekonomideki tüm
sektörlerle ilgili olabileceði gibi, bir sek-
törü de ilgilendirebilir (Weiland 2008).

Muhasebe standartlarýnýn iþletmeler açýsýn-
dan önemi;

l Ýþletmelerin finansal perfor-
manslarýný farklý dönemler itibari ile
ayný bazda karþýlaþtýrma yapmalarýna,
karþýlaþtýrma sonuçlarýna baðlý olarak
iþletme için hayati önem taþýyan konu-
larda isabetli kararlar almalarý,
l Ýþletmenin finansal performansýnýn
doðru analizi ile ileriye dönük ger-
çekçi planlarýn oluþturulmasý, isabetli
hedef ve amaçlarýn belirlenmesi,
l Ýþletmelerin denetimlerinin kolay-
laþtýrýlmasýna yardýmcý olmaktýr (Al-
borav 2002).

Finansal raporlama kýsaca, finansal raporu
hazýrlayýp sunan ve finansal raporu teslim
alan , kullanan taraflarý içeren ve çok taraflý

Þekil 3.  Muhasebe Standartlarýnýn Yeri

Kaynak: Kiracý, Köse, 2002, s.49.
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bir mesaj iletme iþlemidir (Arýkan 2005). 

Finansal muhasebe ve raporlama standart-
larýnýn uyumlaþtýrýlmasý, sermaye piyasalarý-
na cevap vermesi açýsýndan zorunludur.
Muhasebe ve finansal raporlama geliþen
kürsel pazarlarýn önemli bir unsurudur
(Aksoy 2007).

Finansal raporlarýn ve bilgilerin gerek
üretilmesi, gerekse ilgili kiþi ve kuruluþlara
sunulmasý sýrasýnda muhasebe standartlarý
adý verilen kurallar göz önünde bulunduru-
lurken, dikkate alýnmadan hazýrlanan mali
tablolar; nicelik ve nitelik yönünden yetersi-
zliði nedeniyle yanlýþ deðerlendirmelere ve
kararlara yol açabilir (Kiracý ve Köse 2006).

Finansal tablo bilgilerinin elde edilmesi ve
þirketler ve ülkeler arasýndaki karþýlaþtýr-
malarýn yapýlabilmesi için bilgilerin rapor-
lanmasýna yön veren esaslarda birlik
saðlanmasý zorunludur. Bu ihtiyaç; çeþitli
ülkelerde uygulanan muhasebe standart-
larýndaki farklýlýklarýn kaldýrýl asý ve
muhasebe standartlarýnýn birbirlerine
yakýnlaþtýrma çalýþmalarýnýn artmasýna
neden olmuþtur (Akdoðan 2006).

Finansal piyasalarýn evrenselleþmesi çok
uluslu þirketlerin sayýsýnýn giderek artmasý
uluslar arasý baðýmsýz denetim kuru-
luþlarýnýn evrensel piyasalardaki etkinliði ve
rekabeti farklý ülke bloklarýnýn ekonomik
birlik oluþturma istekleri ve uluslar arasý
alanda muhasebe kayýtlarýnda saptanan
usulsüzlüklere iliþkin ortaya çýkan skandal-
lar muhasebe düzenlemelerinin ve uluslar
arasý ortak muhasebe dili haline gelmesini
gerekli kýlmýþtýr (Aksoy2007).

ULUSLARARASI MUHASEBE 
STANDARTLARI 

Muhasebenin uluslararasý iþlerde uygulan-
masý, Uluslararasý Muhasebe Standardý
(UMS)'nýn oluþturulmasý ile mümkündür.
UMS çok uluslu kazanç amaçlý kurum ve
iþletmelerin uyguladýklarý muhasebe tüm-
lemlerinden deðil, mali tablolarýn deðer-
leme ve sunuþlarýnda asgari müþterek birlik
saðlamak için oluþturulan ve her biri kendi
içinde tutarlý bir bütündür (Aksoy 2007). 

Muhasebe uygulamalarý noktasýnda, bilgi
teknolojisindeki geliþmeler ve küre-
selleþme, yerel düzenlemelere hayat þansý
tanýmamakta, farklý ülkelerdeki uygula-
malarýn karþýlaþtýrýlabilir olmasýný talep
etmektedir (Sevilengül, 2003). Bu talep
doðrultusunda ortaya çýkan muhasebede
harmonizasyonun saðlanmasý amacýyla,
eski ismiyle IASC (International
Accounting Standards Committee) yeni
ismiyle IASB (International Accounting
Standards Board) tarafýndan belirlenen
uluslararasý muhasebe veya uluslararasý
finansal raporlama standartlarýnýn geliþmiþ
veya geliþmekte olan ülkelerce kabul
görmeye baþlamýþtýr. Uluslararasý Muha-
sebe Standartlarý Kurulu, Uluslararasý
Muhasebe Standartlarýný (Uluslararasý
Finansal Raporlama Standartlarýný) hazýr-
lamaktan ve yayýnlamaktan sorumlu bir
birimdir. Bu kurul, 1 Nisan 2001 tarihinden
itibaren kurul olarak taslak ve standartlar
geliþtirme, yayýnlama ve standart yorum-
larýný onaylama görevini üstlenmiþtir. Bu
tarihten itibaren, kurul tarafýndan daha
önceki komite (IASC) tarafýndan hazýrlan-
mýþ olan 41 adet muhasebe standartlarýnýn
bazýlarý deðiþtirilmiþ ve düzenlenmiþ,
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bazýlarýnda deðiþiklik yapmýþ veya yerine
IFRS (International Financial Reporting
Standard) yayýmlanmýþtýr (Aksoy 2007). 
Standartlarýn oluþumu, hazýrlama ve görüþ
alma süreci IASB nin baþarýsý için gerekli
olduðu görülmektedir. Muhasebe standart-
larýn hakkýnda mali tablolarýn hazýr-
layýcýlarýnýn denetleyicilerinin ve kul-
lanýcýlarýnýn görüþlerini almak uluslararasý
muhasebe standartlarýnýn kalitesini
sürdürmesi için esastýr (Aksoy 2007). 

IASC hazýrlama görüþ aþma iþlemi;

Tartýþmadan sonra, IASC ulus-
lararasý muhasebe standardýna
ihtiyacý olduðunu hissettiði bir
konuyu seçer ve konuyu bir stan-
dart hazýrlama komitesine verir.
IASC'nin bütün üyelerinden bu
konudaki görüþlerinin ve göz önüne
alýnmasýný istedikleri hususlarýn 
bildirilmesi istenir.

Sekretaryanýn yardým ettiði
Standart Hazýrlama Komitesi ilgili
problemleri göz önüne alýr ve konu
hakkýnda kurula bir plan sunar. 

Standart hazýrlama komitesi, kuru-
lun görüþlerini alýr ve önerilen stan-
dardýn ilk taslaðýný hazýrlar.

Kurulun tekrar gözden geçirmesin-
den sonra standart taslaðý görüþ
almak üzere bütün üye birimlere
gönderilir.
Standart hazýrlama komitesi
yeniden gözden geçirilmiþ bir taslak
hazýrlar. Bu taslak kurulun en az
üçte ikisinin onayýyla ön taslak

olarak yayýnlanýr. Tüm ilgili taraflar-
dan ön taslakla ilgili görüþ istenir.

Taslaklarýn incelenmesinin her
safhasýnda, üye birimler görüþ-
lerinden yararlanmak için kendi
organizasyonlarýndaki muhasebe
araþtýrma komitelerine baþvururlar. 

Ön sürenin bitiminde (genellikle 6
ay) görüþler IASC'ye teslim edilir
ve projeden sorumlu standart
komitesince söz konusu görüþler
göz önüne alýnýr. 

Daha sonra Standart Hazýrlama
Komitesi, uluslararasý muhasebe
standardý olmak üzere yeniden göz-
den geçirilmiþ bir taslaðý onay için
kurula teslim eder. 

Standardýn yayýnlanmasý kurulun
en az ¾'ünün onayýný gerektirir.
Bundan sonra onaylanan standart
metni 1ngilizce olarak basýlýr. Bu
metin tercüme edilmesi ve yayýn-
lanmasý için bütün üye birimlere
gönderilir. Bu süreç üç yýl alýr.

DEVLET BÜTÇESÝ ve BÜTÇE SÝSTEMÝ 

Bütçe kavramý ilk defa Batý ülkelerinde
ortaya çýkmýþtýr. Latincede "Bulga" olarak
ifade edilen bütçe kelimesi; Fransýzcada
"Bouge", "Bougette", onyedinci yüzyýldan
itibaren Ýngilizcede "Budget" þeklinde kul-
lanýlmaya baþlanmýþ ve Fransýzcadan
Türkçeye geçmiþtir (Tüðen 2007). Kelime
anlamý olarak bütçe, gelecek dönemde elde
edilecek gelirleri ve yapýlmasý planlanan
harcamalarý gösteren tablo olarak ifade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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edilebilmektedir (Özen 2008). Devlet
bütçesini ise; devletin bir yýllýk süre içinde
gider ile gelirlerini tahminleyen ve bun-
larýn uygulanmasýna izin veren yasama
tasarrufu ya da kanun olarak tanýmlamak
mümkündür (Tüðen 2007). 

Devletin gelecek bir döneme iliþkin gider ile
gelir tahminlerini ortaya koyan ve bunlarýn
yürütülüp uygulanmasý hususunda
hükümete yetki ve izin veren bir kanun þek-
linde tanýmlanan devlet bütçesi, kamunun
fonksiyonlarýndaki geliþmelere paralel
olarak devamlý deðiþim içinde olmuþtur.
Devletin fonksiyonlarýnýn sýnýrlý olduðu
dönemlerde devlet bütçeleri kapsam olarak
küçük tutulmuþtur. Bununla birlikte devletin
ekonomide aktif rol oynamaya baþlamasý ve
fonksiyonlarýnda yaþanan çeþitlilik
bütçelerin kapsamýný geniþletip önemini art-
týrmýþtýr. Bu yöndeki geliþmeler devlet
bütçelerinin iþleyiþ düzenini dolayýsýyla sis-
temlerini de farklýlaþtýrmýþtýr (Özen 2008).

Devlet bütçesi, kamu mali politikalarýnýn
temel uygulama araçlarýndan biridir.
Devlet bütçesinin etkin bir þekilde kul-
lanýlabilmesi ise bütçenin hazýrlýk, uygula-
ma ve denetim süreçlerine çaðýn gerekler-
ine uygun usul ve esaslarýn egemen
olmasýný gerektirir (Özen 2008).

Bütçe ve sistem kelimelerinden oluþan
bütçe sistemi kavramý ise; kamu hizmet-
lerinin yerine getirilmesinde, mevcut kay-
naklarýn en iyi þekilde planlanarak mali
imkanlar dahilinde kullanýlmasýný ve hede-
flere ulaþmak için alternatif program ile
faaliyetler arasýnda tercihlere göre kaynak
tahsisi yapýlmasýný içeren süreç olarak
tanýmlanmaktadýr. Dolayýsýyla bütçeleme

sistemi ile mali kaynaklarýn belirli pro-
gramlara dönemler itibarýyla daðýtýmý
yapýlmaktadýr (Coþkun 1997).
Bütçe ile ilgili olarak yapýlan tanýmlamalar-
dan 4 temel niteliði ortaya çýkmaktadýr;

l Tahmin: Bütçe tahminidir

l Tahdir (Sýnýflý alma): bütçe belirli bir
zaman kesimi için hazýrlanýr bu zaman
dilimi Mali Yýl-Bütçe Yýlý'dýr. 

l Tezkin: Bütçenin gelir ve gider
rakamlarýnýn denk olmasý demektir. 

l Tasdik: Bütçenin gelir ve giderleri
uygulamaya toplanmasýna ve gider-
lerin yapýlmasýna geçilmenden önce
yasama organý tarafýndan tasdik edilir. 

Bütçe açýklarýnýn ekonomik denge anlayýþý
ile birlikte deðiþik bir bakýþ açýsý ile ele
alýnmasý kamu harcama ve gelirlerinin
etkinlik göstergeleri esas alýnarak kullanýl-
masý önem kazanmýþtýr. Geleneksel bütçe
sisteminde planlamaya gereken önem ver-
ilmemesi sonucu kurumlar arasýndaki iliþki
ve koordinasyon kurulamamýþ olmasý yeni
bütçe tekniklerine geçiþte önemli bir etken
olduðu belirtilmiþtir (Egeli 1997). 

Hincrichs, geliþmekte olan ülkelerde bütçe
açýklarý sorununu incelemiþtir. Yaptýðý
çalýþmada geliþmekte olan ülkelerdeki
bütçe açýðýnýn geliþmiþ ülkelere göre daha
büyük olduðu ve bu farkýn geliþme sýrasýn-
da arttýðýný ileri sürmüþtür (Özkan 1987).
Geliþmekte olan ülkelerin bütçe açýklarýný
kontrol etmekte daha baþarýsýz olmasýnýn
nedenlerini ortaya koyan yapýsal faktörler-
den önce, iktisadi geliþme düzeyi üzerinde
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durulmasýnda yarar vardýr. Ýktisadi geliþme
düzeyi düþük olan ülkelerde bütçe açýklarý,
yüksek harcama baskýsý, vergi gelirlerinde-
ki yetersizlik ve özel tasarruflarýn düþük-
lüðünden dolayýdýr (Egeli, 1997).

YATIRIM BÜTÇELERÝ

Yatýrým bütçeleri, devlet ekonomisi için
faydalý gördüðü alanlara yatýrým yaparak,
alt yapýnýn tamamlanmasý; sanayinin
geliþmesi, modern teknolojinin kullanýmý
için gereklidir. 

Yatýrým ve cari harcamalarýn ayrý bütçeler
halinde yapýlmasýnýn faydalarý; (Coþkun
1991). 

l Çift bütçe ile devlet harcamalarýnýn
maliyet ve özelliðe göre farklý analiz
ve tetkik olanaðý ortaya çýkar.

l Yatýrým bütçesi ve bu bütçenin hazýr-
lanma þekil uzun vadeli planlamayla
ilgili olduðundan

l Yatýrým bütçesi, devletin net deðer-
lerindeki deðiþiklikleri göstermede kul-
lanýlabildiði yatýrýmlarýn korunasý ve
toplanmasýndaki seyri belirterek milli
hasýladaki devletin yatýrým unsurlarýnýn
tahmini için faydalý bilgilerin saðlan-
masýna araç olur.  

ÝÞLETME BÜTÇELERÝ 

Ýþletme bütçeleri, planlama faaliyetinde
kullanýlan bir araç olduðuna göre öncelikle
planlamayý tanýmlamak uygun olacaktýr.
Planlama, varýlmasý tasarlanan hedeflerin
belirlenmesi ve bu hedeflere giden yol,

yöntem ve araçlarýn önceden seçilmesi
olarak tanýmlanabilir (Sabuncuoðlu ve
Ark., 1991). Finansal planlama ise, iþlet-
menin geleceðe yönelik hareket biçimini
belirlemeyi, politikalarý saptamayý ve göz-
den geçirmeyi amaçlayan bir finans
fonksiyonudur. Finansal planlama, iþletm-
eye giren ve çýkan para-fon akýmlarýnýn sis-
tematik bir biçimde tahmini ve hesaplan-
masý iþlemlerini konu edinir (Berk 1999). 
Yönetim planlarý iþlevi ile bütçe sisteminin
amacý; Ýþletmenin sahip olduðu kay-
naklarýn en etkin biçimde kullanýlmasýný
deðerlendirirler

Ýþletme bütçesinin amacý; 

l Ýþletmenin bütünü itibari iler ulaþýla-
cak amacý saptamak ve bu amaca ulaþ-
mak için,

l Ýþletmenin saptanan amacýna uygun
olarak bölümlere ve iþletmedeki
görevlilere yapýlacak iþlemleri ve
ulaþýlacak sonuçlarý her bir iþletme
fonksiyonu için yetkilileri ve sorumlu-
luklarý açýkça gösteriri bir olana uygun
organizasyon saðlamak

l Çalýþanlarýn en önemli verimli
biçimde yürütülmesi ve amaca ulaþýl-
masý için iþletmenin bölümleri ve
bütün görevliler arasýnda uyum ve
iþbirliði kurmak.

l Bölüm yöneticilerini iþletmenin
öteki bölümleri ile uyumlu yapmakta
zorlamak,

l Üretim unsurlarýnýn ve araçlarýnýn en
ekonomik þekilde kullanýlmasýný plan-
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lanmasý ve bu yolda incelemeler yapýl-
masý için yöneticileri zorlamak.

l Nakite gereksinme duyulan zamaný
ve gereksinmenin miktarý ile ödeme
zaman ve miktarýný belirlemekte en iyi
ayraç görevi görerek likit kaynaklarýn
varlýðýný güzeli kýlmak 

l Tüketicilerin istemlerini ve bunlarýn
genel gidiþini doðru olarak kestirmek. 

l Meydana gelen arar ve ziyanlarýn
düzeltmeden çok, onlarýn
önlenebilmesi için dinamik bir kontrol
sistemi kurmak.

Ýþletme bütçesinin özellikle; 

l Bütçeler sadece gider kontrol aracý
deðil, ayný zamanda kar planlamamasý

l Basit bir öngörü olmayýp gelecekti
uðraþýlarýn öncen planlanmasý,

l Uygulamada gerçekleþen sonuçlarýn
ve öngörülen sonuçlarýn karþýlaþtýrýlýp
departmanlarýn ve çalýþanlarýn gerçek
baþarýlarýný ölçmek için kullanýlan bir
standarttýr.

l Uygulandýðý alanda iþletmenin poli-
tikasýný belirler. 

l Bütçe deðiþen ekonomik koþullara
baðlý olarak revize edilebilir. 

l Bütçenin önemli bir iþlevi de yöne-
tim basamaklarý arasýnda iletiþim aracý
olmasýdýr. 

Ýþletme bütçelerinin yararlarý;

l Ýþletmenin amaçlarýný ve hedeflerini
tespit etmek için,

l Hedeflenen durum ile gerçekleþen
durum arasýndaki sapmalarý ve neden-
lerini tespit ederek gerekli düzelt-
melerin yapýlmasýný ve ileriye dönük
önlemlerin alýnmasýný saðlar.

l Mevcut olanaklarla neler yapýlabile-
ceðini ve bu konudaki en doðru ve
verimli yolu gösterir.

l Hedeflere ulaþmak için ilerlenen
yolda nelere katlanýlacaðýný gösterir.

l Ýþletmenin sahip olduðu kaynaklarý
en etkili þekilde kullanma olanaðý
saðlar.

l Yönetimin saðlýklý ve doðru karar
vermesine yardýmcý olur (Sabun-
cuoðlu ve Ark., 1991).

l Temel politikalarýn erken ele alýn-
masýný saðlar.

l Çeþitli bölüm yöneticileri arasýnda
karþýlýklý sorunlara iliþkin ortak görüþ
birliðinin yaratýlmasýnda yardýmcý
olur.

l Faaliyetlerin dönemsel analizlerinin
yardýmý ile verimsiz durumlarý
zamanýnda saptama olanaðý verir.

l Tüketici taleplerinin eðilimlerini
öngörür.
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l Üretim araçlarýnýn maksimum kapa-
sitede kullanýlmasýna, eskime ve aþýn-
manýn minimuma indirilmesine katký-
da bulunur.

l Fona ihtiyaç duyulan zamaný ve
tutarý, ödeme zamaný ve tutarýný sapta-
maya yardýmcý olur.

l Harcamalarýn belli bir amaç için
ayrýlan ödeneklerini kontrol ederek
gereksiz ödemelere engel olur.

l Gelir ve giderler arasýnda denge
kurarak iþletme kaynaklarýnýn korun-
masýna olanak verir (Sevgener ve
Hacýrüstemoðlu 2000). 

l Üst düzey yöneticiler, amaçlarýný,
geleceðe dönük bekleyiþlerini
bütçeleme ile berraklaþtýrýrlar, nicel
þekle dönüþtürürler.

l Ýþletme bütçeleri geleceði düþünme,
öngörme gereðini doðurur.

l Faaliyet sonuçlarýnýn deðer-
lendirilmesinde, ölçülmesinde kul-
lanýlacak standartlarýn geliþtirilmesini,
ortaya konulmasýný saðlar.

l Faaliyetlerin etkin bir biçimde dene-
timine olanak hazýrlar.

l Denetim giderlerinde önemli tasarru-
flar saðlar.

l Ýþletmenin alt kademe yöneticilerinin
planlama sürecine katýlma ve katkýda
bulunmalarýna, amaçlara göre yöne-
time olanak verir.

l Yöneticilerin, günlük yönetim sorun-
larýndan uzaklaþarak, planlama ve
yaratýcý düþünce için daha fazla zaman
ayýrmalarýna imkân saðlar.

l Firma içinde çeþitli bölümler arasýn-
da daha iyi eþgüdüm kurulmasýna
olanak verir.

l Ýþletme bütçelerinin finansman
kurumlarýndan kredi alýnmasýný kolay-
laþtýrmak, muhasebe servisinin planla-
ma ve kontrol için gerekli bilgileri ver-
mesini hýzlandýrmak gibi yararlarý da
vardýr (Sevgener ve Hacýrüstemoðlu
2000). 

l Yöneticilere daha rasyonel ve
ekonomik düþünme ve karar alma
alýþkanlýðý kazandýrýr.

l Sosyal alanda da katkýlar saðlar, belir-
li bir amacýn gerçekleþtirilmesi için
ortak çaba ve iþbirliði, sosyal bir
havanýn esmesini gerçekleþtirir,
iþgören ve yönetici kaynaþmasýný saðlar
(Sabuncuoðlu ve Ark., 1991). 

l Bütçeler önceden nelerin hangi stan-
dartta, nerede, ne zaman, kimler
tarafýndan uygulanacaðý konusunda
birtakým veriler içerdiðinden, yöneti-
cilerin düþünüp yapmalarý gereken
birtakým iþlemleri ortadan kaldýrarak,
yöneticilerin iþlerinin önemli ölçüde
azalmasýna yardýmcý olur (Büker ve
Ark., 2008). 

l Ýþletme faaliyetlerinin genel
ekonomik çerçeve içerisinde, yöne-
timce daha iyi anlaþýlmasýný saðlar
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(Açýköðretim Fak.Ders.Kitaplarý 1996). 

l Planlamada kesinlik saðlar.

l Tutarlý düþünmeyi, planlamayý, önem-
li kararlara varmadan önce ilgili tüm
faktörlerin dikkate alýnmasýný saðlar
(Büker ve Ark., 2008). 

Ýþletmelerin durumu ve gerçeðe uygun-
luðunu yansýtmasý muhasebenin amacý
içindedir. Muhasebe uygulamalarý, muha-
sebe ilkeleri ve muhasebe standartlarýndan
oluþmalýdýr. Finansal raporlama süreç-
lerinde þeffaf, tutarlý olan muhasebe stan-
dartlarý, mali tabloyu oluþturmaktadýr.
Ýþletmelerin performanslarýný karþýlaþtýr-
ma, hayati önem taþýyan isabetli kararlar
almak için, doðru analiz ve ileri dönük
hedeflerin belirlenmesi için önemlidir. 

Muhasebe standartlarý, mali tablolarýn
deðerlendirilmesi ve sunuþlarýnda asgari
müþterek birlik saðlamak için oluþturulmuþ
bir bütündür. Muhasebe oluþumu, hazýrla-
ma ve görüþ alma süreci baþarý için önem-
lidir. Muhasebe standartlarýndan sonra
önemli olan konu bütçedir. Bütçe, devlet,
vilayet ve belediye gibi amme hükmü
þahýslarýyla yarý resmi ve ya hususi teþekkül
ve topluluklarýnýn, muayyen bir devre için-
deki gelir ve masraflarýný tahmin eden ve
bunlar icrasýnda önceden mezuniyet veren
bir kanun, bir nizamname, kararname veya
idari bir tasarruftur. Yatýrým ve iþletme
bütçesi olarak ayrýlmýþtýr. 

Ýþletmelerin vergi yüklerini azaltma arzusu,
yasalarýn tanýdýðý haklar için en uygun
bileþimin belirlenmesi ile yapýlan çalýþ-
malar gereði vergi hukuku önemli konularýn

arasýndadýr. Vergi planlamasýnýn amacý;
vergi mükelleflerinin mali iþletmelerinin
düzenlenmesi ve kazançlarýný maksimize
edilmesidir. Vergi rekabetini etkileyen
unsurlarýn incelenmesi konumuzun daha iyi
anlaþýlmasýna yardýmcý olacaktýr. 

VERGÝ PLANLAMASI KAVRAMI

Vergi planlamasý kavramý ilk olarak 1920'li
yýllarýn sonlarýnda "Ýþletme Vergiciliði" adý
altýnda Alman maliyecileri ve vergi
hukukçularý tarafýndan kullanýlmýþ ve
geliþtirilmiþ bir kavramdýr. Bu kavram dil-
imize Almanca'dan girmiþ yeni bir ter-
imdir. Almanca karþýlýðý"Betriebs wirts
chaftliche Steuerlehre"dir. "Betriebs
witrtschaft" iþletme iktisadý, "Steuerlehre"
ise vergi bilgisi veya vergileme anlamýna
gelmektedir. Bu deyim Türkçeye sadýk
kalýnarak çevrildiðinde "Ýþletme Ýktisadýn-
da Vergicilik" anlamýna gelmektedir.
Ancak ÞENVELÝ, bu deyimi Türkçeye
"Ýþletme Vergiciliði" þeklinde çevirmiþ ve
bu deyim genel kabul görerek beðenilmiþ
ve Türk mali literatürüne de bu hali ile gir-
miþtir. Ýþletme vergiciliði, ticari, sýnai ve
hizmet iþletmeleri merkez olmak üzere,
vergi olayýný bu iþletmeler açýsýndan
inceleyen bir disiplindir. Almanya dýþýnda-
ki ülkelerde, özellikle Anglo-Sakson
kökenli Ýngilizce konuþulan ülkelerde,
iþletme vergiciliði deyiminin tam karþýlýðý
olmadýðý için bu kavrama kýsaca "vergi
planlamasý" denilmiþ ve bu deyim zaman
içinde yayýlarak mali literatüre bu hali ile
yerleþmiþtir (Tuncer 2008). 

Vergi planlamasý kavramý; iþletmelerin
vergi yüklerini azaltma arzusu ile yasalarýn
tanýdýðý haklarýn en uygun bileþiminin

326

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 25



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

belirlenmesine yönelik sistemli çalýþmalar
yapýlmasý gereði, vergi hukukunun son yýl-
larda üzerinde durduðu konulardan biri-
sidir (Yýldýrým ve Ark., 2006). Ýþletmelerde
vergi planlamasý kavramý temelde üç ana
kelimeden oluþmaktadýr. Bunlar; vergi,
planlama ve iþletmedir (Bala 2007). 

Planlama ise, bir takým amaçlarý baþarmak
için gerekli olan faktörleri önceden belir-
leme (Bala 2007) ve gelecekte nelerin, ne
zaman ve nasýl yapýlmasý gerektiðine yöne-
lik kararlarýn bugünden oluþturulmasý süre-
cidir. Planlar, beklenen ve beklenmeyen
durumlarda iþletme yöneticilerinin etkin
kararlar almasýna yardýmcý olmaktadýrlar
(Sözer 2007). 

Vergi planlamasý; mikro (kiþisel) vergi
planlamasý ve makro vergi planlamasý
olmak üzere ikiye ayrýlabilmektedir. Mikro
vergi planlamasý, bireysel nitelik taþýmakta
olup, mükelleflerin ve vergi sorumlularýnýn
yasalara aykýrý olmayan giriþim ve uygula-
malarýyla ödemeleri gereken vergileri
asgariye indirme çabalarýdýr. Makro vergi
planlamasýnda ise konuya devlet açýsýndan
yaklaþýlmaktadýr. Makro vergi planla-
masýnýn amacý, devletin duyduðu finansal
ihtiyacýn en uygun kaynaklardan, toplumun
yaklaþýmlarýný, tavýr ve davranýþlarýný
dikkate almak suretiyle, verginin konulma
amaçlarýna uygun olarak maksimum hizmet
saðlayacak þekilde vergi uygulamasýnýn
gerçekleþtirilmesidir (Akdoðan 2006). 

VERGÝ PLANLAMASININ AMACI 

Vergi planlamasýnýn temel amacý, vergi
mükelleflerinin mali iþlemlerinin düzen-
lenmesi ve böylece bu mükelleflerin vergi

sonrasý kazançlarýnýn maksimize edilme-
sidir (Maydew 2005). Ýþletmelerin amacý
ise vergi sonrasý karlarýný maksimize
etmektir. Ancak vergi ödemeleri, genel
olarak iþletmelerin karlarýný azaltmaktadýr
(Spengel 2004). Bu nedenle vergi planla-
masýnýn genel amacýný, ödenecek net
verginin minimize edilmesi þeklinde
özetlemek mümkündür (Bala 2007). Aksi
takdirde, gereksiz bir þekilde artan vergi
yükü, iþletmeyi rekabete dayanýksýz duru-
ma getirebilecek bir iþletme harcamasýný
ifade edecektir. Toplam vergi yükünün en
aza indirilmesi tek baþýna amaç oluþtur-
maz. Bu amaç genellikle kar maksimizasy-
onu, þirket faaliyetlerinin devamlýlýðý veya
ticari faaliyetlerin geniþletilmesi gibi genel
ekonomik durumu etkin kýlmaya yardým
eden iþletmenin temel amaçlarýyla baðlan-
týlýdýr. Vergi planlamasýnýn ön þartý, mevcut
ekonomik koþullarýn kullanýlmasýdýr. Yani,
bu koþullar vergi ödemelerini yasal olarak
en aza indirmek için düzenlenebilmektedir
(Spengel, 2004). 

Tablo 5'de belirtildiði gibi, vergi planla-
masý, vergi avantajý saðlayan durumlarýn
maksimize edilmesini, vergi avantajý saðla-
mayan durumlarýn ise minimize edilmesini
gerektirmektedir. Bu açýdan vergi indirim-
lerinin, vergi ayrýcalýklarýnýn, vergi istisna
ve muafiyetlerinin maksimize edilmesi ve
uygulanabilir vergi oranýnýn minimize
edilmesi mükelleflere vergisel avantajlar
saðlamaktadýr. Ýlave vergi alýnmasý, uygu-
lanabilir vergi oranlarýnýn maksimize
edilmesi gibi uygulamalar ise mükelleflere
avantaj saðlamamakta aksine bu mükelle-
flerin daha aðýr vergi yüküyle karþýlaþ-
malarýna neden olmaktadýr. 
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VERGÝDEN KAÇINMA 

Vergiden kaçýnma, vergiyi doðuran olaya
sebebiyet vermemek suretiyle vergi bor-
cundan kurtulmayý ifade eder. Vergi
yasalarýndaki istisna ve muafiyet hüküm-
lerinden yararlanmak, örneðin, yükümlü-
lerin vergi konusuna girmeyen kaynaklar-
dan kazanç ve irat saðlamasý ya da vergiye
tabi olmayan mal ve hizmetleri satýn alma-
mak suretiyle vergiden kaçýnmalarý
mümkündür. Bu durum herhangi bir suç
teþkil etmemektedir (Akdoðan 2006). 

Maliye literatüründe vergiden kaçýnma
genellikle "vergi kaçakçýlýðý vergiden kaçýn-
manýn meþru olmayan halidir" seklinde
tanýmlara konu olmuþtur, (Nadaroðlu 2000). 

Vergiden Kaçýnma Sebepleri;

gVergiden kaçýnma sebepleri aþaðý-
daki þekilde sýralanabilir.

gÝþletmenin elinde daha fazla likit
fon bulundurabilmek,

gVergi oranlarýnýn yüksek olmasý,

gVergi kanunlarýnýn iþletmeye
tanýdýðý haklardan faydalanabilmek,

gVergiden kaçýnan rakip iþletmeler
karþýsýnda rekabet þansýný devam
ettirebilmek,

Genel Olarak Vergiden Kaçýnma Yollarý;

gGenel olarak vergiden kaçýnma yol-
larýnýn bazýlarý aþaðýdaki gibi sýralan-
abilir:

gYeniden deðerlemeden ve bu deðer-
lemenin vergisel avantajýndan yarar-
lanmak,

gFinansman Fonu uygulamasýndan
yararlanmak (01.01.1998 tarihinden
önce alýnan Yatýrým Teþvik Belgeleri
için geçerli),

gYatýrým Ýndirimi Müessesesi'nden
faydalanmak için teþvik belgesi
almak,

gTeþvik Belgesi olmayan yatýrýmlar-
da, yatýrým indiriminden faydalanacak
teþvik belgesiz yatýrýmlar yapmak,

gÖngörülen yatýrým indiriminden
faydalanmak,

gAzalan bakiyeler usulü ile amor-
tisman ayýrmak,

gFevkalade ve teknik amortisman
ayýrmak,
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Tablo 5. Ýþletmelerin Vergi Planlamasýnda
Avantaj Saðlayan ve Saðlamayan Durumlar

Kaynak: BALA, Swapan Kumar: "Tax Planning in
Bangladesh Perspective", Social Science Research
Network Working Paper Series, (May 2007), pp.9
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gAmortisman ayýrma yöntemini
deðiþtirmek,

gSerbest bölgelerde þirket kurmak ve
ticari faaliyetlerini serbest bölgelere
aktarmak,

gYatýrým yapýlacaðý zaman þahýs
ortaklýklarý kurarak yatýrým yapmak
ve böylece yatýrým indirimi stopajý da
ödememek,

gYýllara sari inþaat ve onarma
iþlerinde iþ ortaklýðý yerine adi ortaklýk
kurmak,

gGeçici vergi dönemlerinde de
yatýrým indiriminden faydalanmak için
bir önceki yýl kurumlar vergisi beyan-
namesinde, öngörülen yatýrým indirim-
ini mutlaka göstermek,

gUzun yýllar kar elde edilemeyecekse
maliyete atma veya gider yazma
konusunda ihtiyarilik tanýnan giderleri
maliyete atarak sonraki dönemlerde
amortisman ayýrmak,

gHangi yöntem daha az vergi ödenme-
sine olanak saðlýyorsa maliyet bedeli
artýrýmý ve gayrimenkul ve iþtirak
hisseleri satýþ kazancý istisnasý yöntem-
lerinden birini tercih etmek.

VERGÝ KAÇIRMA

Vergi kaçakçýlýðý, vergi baskýsýna karþý
yasa dýþý bir tepkidir. Ödenmesi gereken
vergiyi, yasalara aykýrý bir surette hiç öde-
memek veya eksik ödemek vergi
kaçakçýlýðý olarak nitelendirilir. Böyle bir

davranýþ, vergiden kaçýnmanýn aksine suç-
tur. Vergi kaçýrmak amacýyla, firmalar ve
bireyler ticari iþlemlerini artan oranda bu
bölgeler üzerinden yapmakta, tasarruflarýný
bu bölgelerde deðerlendirmektedir. Burada
elde edilen faiz ve temettü gelirleri büyük
oranda ulusal devletlerin bilgisi dýþýnda
kalmaktadýr (Akbal 2001). 

Vergiden kaçýnma sebepleri ile vergi kaçýr-
ma sebepleri neredeyse birbirinin tamamen
ayný olan sebeplerdir. Zira her iki uygula-
mada da iþletme devlete daha az vergi öde-
mektedir.

Vergi kaçýrma sebepleri vergiden kaçýnma
sebeplerinde olduðu gibi aþaðýdaki þekilde
sýralanabilir.

gÝþletmenin elinde daha fazla likit
fon bulundurabilmek,

gVergi oranlarýnýn yüksek olmasý,

gVergi kaçýran rakip iþletmel-
erkarþýsýnda rekabet þansýný devam
ettirebilmek,

Genel olarak vergi kaçýrma yollarýnýn
bazýlarý aþaðýdaki gibi sýralanabilir:

gMal ve hizmet satarken hiç belge
düzenlememek veya düþük bedelde
belge düzenlemek,

gDüzenlenen belgeleri mal veya
hizmet satýlan kiþi veya firmalardan
baþkalarýna düzenlemek,

gSahte ve muhteviyatý itibariyle
yanýltýcý belge kullanmak,
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gGerekli þartlarý saðlamadýðý halde
þüpheli alacak karþýlýðý ayýrmak,

gTahsil edilemeyen alacak teminatlý
(ipotek konulmasý gibi) olduðu halde
teminat belgelerini saklayarak þüpheli
alacak karþýlýðý ayýrmak,

gYatýrým indiriminden yararlanma-
masý gereken harcamalarý yatýrýný
indirimi kapsamýna almak,

gÝliþkide bulunduðu kiþi veya kurum-
lara örtülü kazanç aktarmak, aktarýlan
örtülü kazanç için herhangi bir bedel
tahsil etmemek ve fatura da kesmey-
erek Hasýlat KDV'si hesaplamamak,

gYeniden deðerleme oranlarýný
olduðundan fazla uygulamak,

gDuran varlýk satýþlarýnda daha önce-
den ayrýlan amortismanlarý ve sermay-
eye ilave edilmemiþ deðer artýþ fon-
larýný karý artýrýcý bir unsur olarak
dikkate almamak,

gOluþan yeniden deðerleme deðer
artýþ fonunu sermayeye eklemeyip
daðýtmak, ancak söz konusu fonu
zararlý olunan dönemde dönem karý ile
iliþkilendirmek,

gOlmasý gerekenden daha fazla
amortisman ayýrmak,

gÞartlarý saðlamadýðý halde yenileme
fonu ayýrmak ve böylece vergi ertelet-
mek,

gMuhasebe hileleri ile TL veya döviz

cinsinden borç yaratmak ve daha
sonra da ilgili borç için faiz ve kur
farký hesaplayýp gider yazmak,

gKurum için örtülü sermaye arz eden
borçlanmalar yapmak ve borçlanýlan
kurumlara faiz ödemek,

gSabit kýymet alýmýnda kullanýlan
kredinin faizinin sabit kýymetin akti-
fleþtirildiði dönem sonuna kadar olan
bölümünü maliyete atmayýp gider
yazmak,

gFinansman gider kýsýtlamasý uygu-
lamasý gerekirken uygulamamak,

gÝndirilmemesi gereken KDV'leri
indirmek,

VERGÝ KAÇIRMA ve VERGÝDEN
KAÇINMA AYRIMI 

Vergilere gösterilen davranýþlarýn içinde en
yaygýn ve yükümlüler açýsýndan en etkin
kullanýlan davranýþlarýn baþýnda vergi
kaçakçýlýðý gelmektedir. 

Vergi kaçakçýlýðýnda yükümlüler, yasalarý
açýk bir biçimde çiðneyerek, vergi yükün-
den kurtulmaya çalýþýrlar. Burada, vergi
yasalarýnýn vergi borcunun doðumunu
baðladýklarý olay, vergi ödemeyi gerektire-
cek biçimde meydana gelmesine raðmen,
yükümlü veya sorumlu bunu ilgili vergi
yönetimine hiç bildirmeyebilir veya noksan
bildirebilir. Bu durumda, yükümlü ya da
sorumlunun vergilendirmeye iliþkin ödev-
lerini zamanýnda yerine getirmemesi veya
eksik yerine getirmesi yüzünden, vergi
zamanýnda tahakkuk ettirilememekte veya
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eksik tahakkuk ettirilmektedir.

Bu iþlemde vergiyi doðuran olay gerçek-
leþmektedir. Vergiye konu bu olayý
mükellef, beyan etmemekte veya eksik
beyan etmektedir. Dolayýsýyla da, mükellef
vergisini hiç ödememekte veya eksik öde-
mektedir. Kiþisel vergi yükü de daha az
veya sýfýr olarak gerçekleþmektedir. Bu tür
bir iþlem hiç þüphesiz bir suç teþkil etmek-
tedir ve vergi idaresince yapýlacak denetim-
le, vergiyi doðuran olayýn beyan
edilmediðinin veya eksik beyan edildiðinin
saptanmasý halinde, cezalý iþlem yapýlacaðý
tabiidir (Ergülen 2000). 

Vergiden kaçýnmanýn ise vergi kaçýrmanýn
aksine suç teþkil eden herhangi bir tarafý
yoktur. Vergi kaçýrmada kiþiler veya
kurumlar elde ettikleri gelirlerin veya yap-
týklarý iþlemlerin vergisini ödememek için
bir çabada bulunmakta iken, vergi kaçýn-
mada ise ayný kiþiler veya kurumlar,
üzerinde daha fazla vergi yükü olan gelir
unsurlarý yerine daha az vergi yükü olan
gelir unsurlarý üzerinden kazanç veya irat
elde etmekte ya da yaptýklarý iþlemlerin
vergisini daha az ödemek için üzerinde
yüksek vergi olan iþlemler yerine düþük
vergi olan iþlemleri yapmaktadýrlar.
Þüphesiz, vergiden kaçýnma olgusu rasy-
onel davranan her kiþi veya kurumun aklýn-
da olan ancak bazýlarýnýn yaptýðý
bazýlarýnýn da bilmediði için yapamadýðý
iþlemler sonucunda ortaya çýkmaktadýr.

Vergiden kaçýnma olayýna diðer taraftan
bakýldýðýnda kanun koyucunun da kanun-
lara kaçýnma yönünde hükümler koyduðu
gerçeðidir.

Bu yolla kanun koyucu bazý alanlarý teþvik
etmekte, bazý alanlarýn ise cazibesini azalt-
maktadýr. Kanun koyucu bu tür farklýlýklarý
ortaya koyarken bazen iktisadi hayata yön
verme amacýnda, bazen söz konusu gelird-
en veya iþlemden daha fazla gelir elde etme
amacýnda, bazen de toplumdaki sosyal
dengeleri koruma amacýnda olmaktadýr.

Örneðin KDV kanununda I sayýlý tarifede
yer aldýðý için ekmek için uygulanan KDV
oraný %1, II sayýlý tarifede yer aldýðý için
süt ve yoðurt için uygulanan KDV oraný ise
%8'dir. Ekmek tüketmek veya bunun yer-
ine süt tüketmek alternatifi arasýnda olan
bir kiþinin ekmek tüketmek istemesi kendi-
sine daha az maliyetli olacaðý için daha
rasyoneldir. Kanun koyucu da bir bakýma
KDV oranlarýný farklýlaþtýrmak suretiyle
kiþilerin daha çok süt ve yoðurt yerine daha
çok ekmek tüketmelerini tercih etmekte
veya ekmek daha çok tüketilen bir madde
olduðu için ekmeðin tüketicilere olan
maliyetini azaltmak istemektedir. Tüketimi
yapacak olan kiþiler de daha az süt
tüketerek vergiden kaçýnmaktadýrlar ve
kanun koyucu da aslýnda bunu teþvik
etmektedir. Bu olayýn ise, suç olacak veya
ekmek tüketmeyi tercih eden kiþilerin
itibarýný vergiden kaçýndý diye toplumun
gözünde düþürecek hiçbir tarafý yoktur.

VERGÝ KAÇIRMA ve VERGÝDEN
KAÇINMANIN SONUÇLARI 

Vergi kaçýrmanýn bir suç olduðu ve bu
suçun da bir cezasýnýn olduðu tabiidir.
Yükümlüler eksik beyan ettikleri vergi
matrahý sebebiyle ziyana uðrattýklarý
vergiyi cezalý olarak vergi idaresine öde-
mek durumundadýrlar (Ergülen 2000). 
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Ziyana uðratýlan verginin cezalý olarak
vergi idaresine ödenmesi ise mükellefin
vergi kaçýrdýðýnýn tespit edilmesi ve
zamanaþýmý süresi de geçmeden tarhiyatýn
yapýlabilmesi þartlarýna baðlýdýr.

Bu durumda mükellefler vergi kaçýrmak
veya kaçýrmamak arasýnda bir tercih yap-
mayý düþünebilmektedir. Mükellef, eksik
veya sýfýr beyaný sebebiyle ödemediði
vergi miktarý ile eksik beyanýnýn saptan-
masý halinde ödeyeceði cezalý miktarý ve
eksik beyanýnýn tespit edilebilme
olasýlýðýný karþýlaþtýrmaktadýr. Hangisi
lehine ise ona karar veren ve vergi kaçýrma
yolunu tercih edenler olabilir. Elbette ki,
eksik veya sýfýr beyanýn denetlenmesi
olasýlýðý yükseldiði ve cezalarýn da etkin
olduðu oranda, mükellefler vergi kaçýrma
isteklerinden vazgeçeceklerdir. Ancak,
bazý mükellefler, daha az vergi ödeme
isteðinden baþka, en kolay eriþilebilir
finansman kaynaðý olarak da, devletin
vergi alma hakkýna el atmayý tercih ede-
bilmektedir.

Maalesef ülkemizde "Devlet hissesine el
atmak muhitin bazen olumlu tepkisi ile
karþýlanmakta" ve "buna tevessül edenler
de -becerikli adam- görülmektedir. Nihayet
-devlet malý deniz, yemeyen domuz-, -çala-
caksan büyük çal- gibi atasözlerinin yer
ettiði bir memlekette yaþadýðýmýzý unutma-
mak gerekir". Bu sebeplerle vergi kaçýrma
isteði günümüzde de, azalmamakta, aksine
artmaktadýr.

Vergiden kaçýnmanýn temel noktasý;  vergi
yükümlülüðünün seviyesini, yasama
organýnýn belirli koþullarda belirli bir
gelirin katlanmasýný öngörüldüðü vergi

miktarýnýn altýna düþürme giriþiminde
bulunulmasýdýr. Ýþletmelerin taþýdýðý özel-
likler (OECD 1981).

Vergiden kaçýnma içeren hemen her
durumda ortada bir "yapay unsur"  bulun-
maktadýr. Baþvurulan iþlem, verginin
dikkate alýnmadýðý bir ortamda normal
olarak baþvurulacak iþlem deðildir.

Bu iþlemle, genellikle yasalarda
bulunan boþluklardan yararlanýl-
makta veya yasa hükümleri
amaçlarý dýþýnda kullanýlmaktadýr.

Vergiden kaçýnmayla olgularýn
gerçek niteliði gizlenmektedir.

Burada þunu da belirtmek gerekir ki vergi
kaçýrma iþlemine daha çok hacim olarak
küçük iþletmeler tevessül etmektedir.
Çünkü küçük iþletmelerde iþletme sahibi
firmanýn her þeyidir. Pazarlama, satýn alma,
finansman, faturalarýn kesilmesi, iþçilere
maaþ ödenmesi ve benzeri her þey tek
kiþide veya patronun firmada çalýþan
birkaç elamanýnda (genellikle çocuðu, eþi,
akrabasý vb.) toplanmaktadýr. Böyle bir fir-
mada patron her þeye vakýf olduðu için
yaptýðý satýþlar için fatura düzenlemese
veya alýþlarý için sahte ve muhteviyatý
itibariyle yanýltýcý belge kullansa bile iþlet-
menin tüm nakit ve mal hareketine
hakimdir. Patronun bir resmi defteri vardýr,
bir de asýl iþlerini takip ettiði el defteri
vardýr. Resmi defterlerini resmi yerlere
ibraz eder, el defterlerinden ise iþlerinin
akýþýný yürütür. Esasýnda bu kadar küçük
iþletmeler vergiden kaçýnma yollarýný iyi
bilen ve bu konuda kendilerine tavsiyede
bulunacak müþavirleri ne tanýmaktadýrlar,
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ne de bu müþavirlere ulaþsalar bile
müþavirlerin ücretlerini ödeyecek kadar
yüksek bir gelire sahiptirler.

Bazen büyük firmalarda da patron her þeyi
yönetmese bile patronun bilgisi dahilinde
fatura kesmemek veya düþük bedelli fatura
kesmek, çoðunlukla da sahte ve muhteviy-
atý itibariyle yanýltýcý belge kullanma
durumlarý söz konusu olabilmektedir. Bu
durumlarda genellikle firmalarda gayrý
resmi ikinci bir muhasebe programý da söz
konusu olmaktadýr. Bu firmalar hem
müþavirleri yoluyla vergiden kaçýnma
iþlemlerinde bulunurlar, hem de vergi
kaçýrýrlar.

Vergiden kaçýnmaya karþýn vergi
idarelerinin geliþtirdikleri uygulamalar
ICC tarafýndan tespiti; (Ergülen 2000). 

Birçok ülkede vergi otoriteleri,
vergi tarhiyatlarýný vergiden kaçýn-
ma yönünde engellemelerle
yeniden deðerlendirmeye tabi
tutma eðilimi göstermekte ve bu
eðilim artýþ göstermektedir.

ICC'ye göre, yasaya aykýrý olmayan
vergiden kaçýnma ile yasaya aykýrý
olan kaçakçýlýk arasýnda yapýlacak
bir ayrýmla, muvazaa iddiasý ile
mükelleflerin vergi suçu isledik-
lerin varsayýlmasýný ve cezalý
tarhiyatlara muhatap olmalarýný
öngören bu kural ve uygulamalar,
globallesen dünyamýzda, ticaretin
önünde üretimi engelleyici ciddi bir
engel oluþturmakta, bu nedenle bu
tür uygulamalarýn durdurulmasý
gerekmektedir.

Vergiden kaçýnmanýn, vergi
kaçakçýlýðýndan farklý olarak,
yasalarla yasaklanmamýþ olmasýna
raðmen, ICC, vergi otoritelerinin
mükelleflerin kasýtlý olarak vergi-
den kaçýnmasýný önlemeye yönelik
çalýþmalarýný kabul etmekte ve
uygulanabilir yasal sistemler içinde
makul karþýlamaktadýr.

Büyük firmalarda bazen ortaklarýn bilgisi
dýþýnda düþük bedelli fatura kesmek veya
hiç fatura kesmemek suretiyle, genellikle
de sahte ve muhteviyatý itibariyle yanýltýcý
belge kullanmak suretiyle vergi kaçýrma
iþlemleri de olur. Bu iþlemlerden ise çoðu
zaman patronun hiç haberi olmaz.
Yöneticiler fazla masraf göstermek
suretiyle kasadan fazla para çýkmýþ gibi,
düþük bedelli fatura kesmek veya hiç fatu-
ra kesmemek suretiyle de kasaya daha az
para girmiþ gibi gösterirler ve aradaki farký
da özel tasarruflarýna alýrlar.

Elbette ki bu durum tespit edildiðinde
iþletme sahibi iki taraftan zarara uðramak-
tadýr. Bu zararlardan birincisi muhakkaktýr.
Buna göre iþletme sahibi aslýnda olmayan
bir masrafý önceden ödemiþtir veya kasasý-
na girmesi gereken para baþkalarýnýn cep-
lerine gitmiþtir. Ýkinci zarara uðrama duru-
mu da vergi idaresinin bu durumu tespit
etmesiyle ortaya çýkmaktadýr. Vergi idaresi
bu durumu tespit ettiðinde iþletme sahipleri
vergi kaçýrmak suçu sebebiyle tekrar bir
mali külfete katlanmak durumunda kalmak-
tadýr. mükelleflerin vergi maliyetlerini min-
imize etmeye yönelik yapýlanmalarýný yasal
düzenlemelerle, peçeleme, muvazaa veya
vergi zýyaýna neden olma yorumuna tabi
tutarak engelleme seklinde ortaya çýkmak-
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tadýr. Bazý ülkelerde, bu tür durumlar
yasalarla da düzenlenmiþtir (Kýzýlot 2002).
Vergiden kaçýnmanýn vergi yasalarý
karþýsýnda hiçbir sakýncasý yoktur.
Vergiden kaçýnma mükelleflerin vergi
kanunlarýnýn kendilerine tanýdýklarý haklar-
dan istifade ederek en az vergi yüküne ulaþ-
ma gayretleri olduðuna ve vergi kanunlarý-
na uygun hareket etmek de bir suç olamay-
acaðýna göre rasyonel davranan kiþi veya
kurumlarýn vergiden kaçýnmalarýndan daha
doðal bir davranýþ olamaz. Eðer bir ülkede
vergiden kaçýnma yollan çok fazla ve bu
sebeple mükellefler vergiden kaçýnýyor-
larsa burada sorumlu olan mükelleflerin
kendileri deðildir. Bu durumda vergi
kanunlarýnda yer alan vergiden kaçýnma
yollarýnýn sayýsýný azaltmak gerekmektedir
(Ergülen ve Ark., 2000). 

Vergiden kaçýnma yollarýný daha çok iyi
örgütlenmiþ, büyük sanayici ve iþadamlarý
kullanmaktadýr. Çünkü bu iþletmeler o
kadar büyüktür ki iþletme ortaðý bire bir
hiçbir iþlemin mahiyetini tam olarak bilme
durumunda deðildir. Ancak çok önemli ve
hacim olarak büyük iþlerle meþgul ola-
bilmektedir. Ýþletme yöneticileri ise pro-
fesyonel kiþilerden kurulmaktadýr ve
ücretli olarak çalýþmaktadýr. Bu tür iþlet-
meler daha çok vergi yasalarýnýn kendiler-
ine tanýdýðý vergiden kaçýnma yollarýndan
faydalanarak vergi yüklerini azaltmaya
çalýþýrlar. Bunun için yine vergi konusunda
uzman müþavirlerle çalýþýrlar.

Mükellefler vergi kaçýrmak için ticari
iliþkide bulunduklarý diðer kiþi veya fir-
malarla da anlaþma yapabilirler veya yap-
mýþ olduklarý iþlemlerin mahiyetlerini
olduklarýndan farklý gösterme çabasý içine

girebilirler. Bu durumda ise ortada muvaza-
alý bir iþlem veya bir peçeleme iþlemi söz
konusu olmaktadýr. Mükellefler muvazaalý
iþlemler yoluyla bir iþlemi olduðundan
farklýymýþ gibi göstermeye çalýþabilirler.
Bu tür iþlemler ise vergi kanunlarýna
aykýrýdýr ve tespit edildiklerinde ise gerçek
durumun gerektirdiði iþlemler yapýlmak
durumundadýr. Bu sebeple muvazaa ve
peçeleme iþlemlerine de deðinmek gerek-
mektedir (Ergülen ve Ark., 2000). 

VERGÝ REKABETÝ

Vergi rekabeti ise, günümüzde yaþanan
yoðun küreselleþme ve bölgeselleþme süreç-
leriyle birlikte ortaya çýkmýþ bir kavramdýr.
Aþaðýda ayrýntýlý olarak ele alýnan bu
süreçlere ve etkilere baðlý olarak vergi reka-
beti, ülkelerin, sermaye hareketlerini ve þir-
ketleri kendi piyasalarýna çekmek için
düþük vergi oranlarý uygulayýp rakiplerinin
vergi tabanlarýnda aþýnmaya neden olmasý
olarak tanýmlanmaktadýr (Engin 2002).
Vergi rekabeti, bir bölge veya ülkedeki
bireyler ve isletmelere teþvik saðlamak
üzere, vergisel ayrýcalýklar kullanarak,
farklý vergilendirme yetkisine sahip birim-
ler arasýndaki rekabet olarak da tanýmlan-
mýþtýr (Richard 2002). Vergi rekabeti daha
geniþ kapsamý ile ulusal ekonomiyi
geliþtirmek için, bir ülkede isletmelerin
rekabet gücünü artýrmak veya yabancý
doðrudan yatýrýmlarý çekmek üzere vergi
yükümlülerinin vergi yüklerini azaltma
olarak tanýmlanabilir (Pinto 2002). 

VERGÝ REKABETÝNÝN ETKÝLERÝ

Vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesi,
Goodspeed in yaptýðý çalýþmaya göre zor
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olduðu belirtilmiþtir (Goodspeed 1998).
Ölçülmesi zor olmakla birlikte vergi reka-
betinin çeþitli ekonomik, mali ve sosyal
açýlardan yarattýðý olumlu etkileri bulun-
duðu da bir gerçektir. Bunlar:

Vergi rekabeti mali disiplini saðlar,

Kamu kesiminde savurganlýklarý
azaltmayý saðlayabilir (Wilson
1999). 

Ekonomik geliþmeyi hýzlandýrýr,

Geliþmekte olan ülkelerde yatýrým-
larýn artmasýný saðlar,

Hükümetler ekonomik çöküntü
bunalým tehdidiyle yükümlülerin
zor duruma düþmelerini önlemek
üzere de vergi rekabetini saðlayýcý
önlemler alabilir (Richard, 2002). 

Geliþmekte olan ülkelerde istih-
damýn artmasýný saðlar,

Rekabetin faydalý olmasý

Kaynak daðýlýmýnda etkinlik
saðlar.

Vergi rekabetini etkileyen unsurlar ince-
lenirse;

Bir ülkede sermayenin vergile-
mesinde varýþ veya yerleþilen ülke
esasýna dayalý bir vergileme mev-
cut ise, politik süreç içinde vergi
rekabetinin marjinal etkinlik ma-
liyeti sýfýr olur.

Vergi rekabetinden beklenen
sonuçlara ulaþmada ülkeler arasýn-
da farklýlýk bulunmaktadýr. Yapýlan
ampirik çalýmsalar daha büyük
ülkelerin (ekonomik güç açýsýndan)
vergi rekabetinde kazançlý ola-
caðýný göstermiþtir. Temel gerekçe
olarak, daha büyük ülkenin daha
fazla pazar gücüne sahip olmasý ve
sonuç olarak daha yüksek ticaret
tüketim vergisi dengesi kurabilme-
si gösterilmektedir.

Hükümetler çok daha karlý projeler
için daha fazla rekabet edebilirler.
Çünkü böyle projeler daha fazla
sosyal faydalar yaratýrlar ya da
daha hareketlidirler

Dolayýsýyla daha yüksek düzeyde
karlý firmalarýn hareketlilik derecesi,
daha düþük karlý firmalarýnkinden
daha hýzlý artar.

Belirli sektörler vergisel tevsiklere
özellikle Avrupa gibi açýk pazarlarda
diðer sektörlere göre daha
duyarlýdýrlar. Kýsmen de hareketli
ekonomik faaliyetler  (finans, sigorta
ve kiralama faaliyetleri gibi) ve nite-
likli emekler (þirket yöneticileri,
uzmanlar ve araþtýrmacýlar gibi),
olumlu vergi rejimlerinden daha
fazla etkilenirler. Çünkü bunlar diðer
ülkelere kolaylýkla gidebilirler. 

Vergi rekabetinden doðan kayýplar
simetrik olarak daðýlmayabilir.
Kýsmen küçük ülkeler, uluslararasý
hareketli sermaye üzerinde daha
fazla rekabet edebilirler. Çünkü bu
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ülkeler, daha düþük vergi oranýna
sahip olacaklarýndan dünyadaki
portföy sermaye stoklarýnýn oransal
payýndan daha fazlasýný ülkelerine
çekebileceklerdir. Sonuç olarak
küçük ülkeler, büyük ülkelerden
daha fazla kiþi baþýna portföy sek-
lindeki sermaye kullanýmýna sahip-
tirler. Tersine yabancý doðruda
yatýrýmlar için rekabette büyük
ülkeler piyasa büyüklüðü nedeniyle
daha avantajlýdýrlar ( Eðer pazarlar
arasýnda ilsem maliyeti var ise),

Yatýrým türleri arasýnda yer alan,
portföy yatýrýmlarý vergilere karsý
daha fazla duyarlýlýk göstermekte-
dirler.

VERGÝ REKABETÝ ve VERGÝ 
PLANLAMASI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ 

Vergi planlamasý avantajlarý; tam vergi
muafiyeti, kýsmi vergi muafiyeti, vergi
indirimi, vergi iadesi, vergi ayrýcalýðý saðla-
maktadýr. Ayrýca varlýðýn ekonomik
deðerindeki düþüþten daha hýzlý bir oranda
vergi indirimi ve vergiye tabi gelirin varlýk
nakit akýmýnýn ekonomik deðerindeki artýþ-
tan daha düþük bir oranda deðer-
lendirilmesini saðlar. Vergi rekabeti avanta-
jlarý; mali disiplini saðlar, kamu kesiminde
savurganlýklarý azaltýr, ekonomik geliþmeyi
hýzlandýrýr, yatýrýmlarýn artmasýný saðlar,
istihdamýn artmasýný saðlar. Ayrýca rekabet
sonucunda kaynak daðýlýmýnda etkilidir. 

Vergi rekabeti unsurlarý;

1- Vergi rekabeti, birey veya isletmelerin
uluslar arasý rekabet gücünü artýrarak

yabancý yatýrýmlarý ülkeye çekmeye yöne-
lik bir uygulamadýr.

2- Vergi rekabeti, uluslar arasý rekabeti
içerir. Uluslar arasý vergi rekabeti kavramý,
diðer ülkelerin vergi politikalarýndan etkile-
nen bir ülkenin daha kötü durumda olmasý
ve ya tersi durum için kullanýlýr. Vergi rek-
abetinde yatýrýmcý, þirket veya yükümlüler
kendileri için daha uygun bir vergi sistem-
ine sahip ülkeyi tercih edeceklerdir.

3- Vergi rekabetiyle saðlanacak vergi avanta-
jlarýnýn çeþitli vergisel tevsikler yoluyla
saðlanmasýdýr (Giray 2005). Doðrudan
yabancý yatýrýmlar vergi oranlarýndaki
deðiþkenlere karþý aþýrý duyarlýdýrlar.
(Benassy ve Ark., 2006). Yapýlan bir çalýþ-
maya göre, bir ülkede þirketlere yönelik
olarak yapýlan efektif vergi oranlarýndaki %1
oranýndaki bir azalýþ, ilave doðrudan yabancý
yatýrýmlar üzerinde % 3,3 oranýnda artýra-
bileceðini göstermiþtir (Maussen 2006). 

Vergi düzenlemeleri ile ekonomik faaliyet-
leri etkilemek, vergi politikasýnýn makro
ekonomik amaçlarý arasýnda yer almýþtýr.
Devletlerin, çeþitli ekonomik aktiviteleri
özendirmek amacýyla, bir takým cazip vergi
düzenlemelerini uygulamaya geçirmesi,
makro ekonomik politikalarýn baþarýya
ulaþmasý için olaðan karþýlanmalýdýr.
Ancak, verginin ekonomik faaliyetleri
özendirmede bir araç olarak kullanýlmasý,
ekonomik karar alma sürecine birinci dere-
cede belirleyici ve etkileyici bir faktör
olmamalýdýr (Cangir 2000).

Vergi planlamasý; þirketlerin yapýlarýn ve
örgütlenmesini, iþ yapma þekli ve süreçleri,
vergi kanunlarý ile ilgili diðer mevzuatta
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yer alan indirim istisna ve muafiyetlerin ve
çifte vergilemeyi önleme anlaþmalarýnýn
vergisel avantaj saðlamak ve vergi
yükünün azaltýlmasý ile yasal düzenlemeler
ile uyumlu olarak gerçekleþtirilmesi ile sis-
temli çalýþma olarak açýklanýr. Vergi plan-
lamasý iþletmeler açýsýndan önemi, iþlet-
melerin vergiye karþý tepkilerinin ve uyum
saðlama süreçlerinin vergi mevzuatýnýn
çizdiði sýnýrlar içinde yönetimi yolu ile
vergi yükünün en aza indirilmesi amacýna
yönelik olarak uygulanan bir vergi tasarru-
fu saðlamaktadýr.

Her iki durumda da iþletmelerin yüklerinin
azalmasý, tevsik edilmesi, vergi yüklerinin
azaltýlmasý amaç olarak benimsenmiþtir. 

SONUÇ

Geliþen finansal piyasalarýn bütünleþmesi
nedeniyle herhangi bir finansal piyasada
yaþanan kriz, diðer finansal piyasalarý
kolayca etkilemektedir. 1974 yýlýnda ulus-
lararasý döviz ve bankacýlýk piyasalarýnda
birçok ekonomik kriz meydana gelmiþtir.
Serbest piyasa ekonomisi anlayýþý ve ser-
mayenin serbest dolaþýmý dünya çapýnda
yaygýnlaþmýþtýr. Bu sebeplerle küresel bazda
pek çok irili ufaklý kriz yaþanmýþtýr. Tüm
dünyada yaþanan krizlerin temeline
inildiðinde, özellikle bankacýlýk sektöründe
risk yönetimine yeterince dikkat edilmediði
görülmektedir.  1988 yýlýnda Basel I
Standartlarýný (The Basel Capital Accord)
yayýnlamýþtýr. "Basel I' in temel amacý, ulus-
lararasý bankacýlýk sisteminin istikrarýný,
emniyetini ve güvenilirliðini korumak,
bankalarýn risk kültürlerini oluþturmak,
yöneticilerin ve banka sahiplerinin bakýþ
açýlarýný yeni düzenlemelere uyumlu olarak

geliþtirmek, teknolojik yatýrýmlarý tamamla-
mak, personeli eðitilmek ve farklý ülkelerde-
ki uygulamalarla yeknesaklýk saðlayarak,
uluslararasý bankalar arasýnda rekabet eþitsi-
zliðini azaltmak olarak belirlenmiþtir.
Ulusal ve uluslararasý bankalar birçok risk
çeþidi ile yüz yüze olmakla birlikte, bunlar-
dan en önemlileri; kredi riski, piyasa riski ve
operasyonel risktir. 1990'lý yýllarda finans
sektöründe yaþanan krizler sektörde ciddi
kayýplara neden olarak tüm dünyayý çok
fazla etkilemiþtir. Latin Amerika, Rusya,
Asya krizleri sonucunda pek çok banka yük-
sek düzeyde maddi kayýplara uðramýþtýr.
Risk analizi ve risk yönetimi, özellikle
finans sektörüne yönelik olan düzenlemeler
sonucunda hem dünyada hem Türkiye'de en
önemli konulardan biri haline gelmiþtir. 

Buna baðlý olarak Basel II düzenlemesi,
riske daha fazla duyarlý ve banka içi risk
yönetimini teþvik ederek daha çeþitli metot-
lar kullanma açýsýndan esnek bir uygulama
saðlamaktadýr. Yeni sistem, Basel I'e ait
olan Piyasa Riski ve Kredi Riski uygula-
malarýnda önemli deðiþikliklere gitmiþ,
ayrýca risklere karþý daha etkili olunmasýný
saðlamak amacýyla Operasyonel Risk
kavramýný da risk algýlamasý içerisinde
deðerlendirmeye almýþtýr Uzlaþýnýn uygula-
maya konmasý ile birlikte bankalarýn çalýþ-
ma þekillerinde önemli deðiþiklikler olacak-
týr. Bu deðiþimden asýl olarak etkilenecek
olanlar ise banka müþterileri olan, kurumsal
ve bireysel müþterilerdir. 

Basel II uzlaþýsý ile birlikte iþletmelerin
alternatif finans yöntemlerini benimsemesi
öngörülmektedir. Yeni sistemde iþletmeler
açýsýndan en önemli dönüm noktalarýndan
biri de tüm kurumsal müþterilerin bir dere-
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celendirme notuna sahip olacak olmalarýdýr.
Bu derecelendirme ile iþletmeler, kredi
kurumlarý gözünde, sahip olduklarý risklere
göre deðerlendirilecekler ve alacaklarý
derecelendirme kredi maliyetlerine direkt
etki edecektir 

Basel II de bu ihtiyaçlarý gidermeye yöne-
lik olarak devamlý kendi geliþtiren ve çaðýn
ihtiyaçlarýna yönelik uygulamalar yapmaya
çalýþmaktadýr. Basel II uygulamalarý ile
birlikte kredi kullandýrýmýn da daha seçici
davranýlmaktadýr. Risk ratingi yüksek, mali
raporlamalarý þeffaf ve güvenilir olan iþlet-
melere kredi vermeyi tercih edeceklerdir.
Kredi verirken ise derecelendirme notuna
göre iþletmeler deðerlendirilecektir.
Derecelendirme notu içinde oluþturulan
deðerlendirme konularý arasýnda finansal
tablolar, þeffaflýk, muhasebe standartlarý ve
denetim sistemi olacaktýr. Alýnan nota göre
kredi maliyeti artacak ya da azalacaktýr.
Not alma sýrasýnda güvenilir finansal tablo-
lar hazýrlayabilmek ve kaliteli bilgi için
UFRS' ye uygun raporlama yapacaklardýr.
Basel II ile birlikte kredi deðerlemesi ve
kredi riskinin tespitinde iç denetim sistem-
inin varlýðý iþletmenin kredibilitesini
doðrudan etkileyecek bir diðer ve yapýlan
çalýþmada iþletme faaliyetlerinde iç dene-
timin rolünü ortaya koyarak etkinliðini
artýran bir unsur olmaktadýr. Etkin risk
yönetimi ve sermaye yeterliliði hesapla-
malarýnda denetim otoritesi önemli bir yere
sahip olmaktadýr. Ýþletmelerde kendi dene-
tim sistemini, iç denetim faaliyetleri adý
altýnda uygulamaktadýrlar.

Sonuç olarak; Basel II, bankalara yeni
maliyetler yüklemekle birlikte, daha etkin
risk yönetimi, kurumsal yönetimi ve ulus-

lararasý piyasalarda daha güvenli ve etkin
bankacýlýk faaliyetleri sürdürülmesine
olanak tanýyacak ve bankacýlýk faaliyet-
lerinin ortaya çýkardýðý risklere daha hassas
yeni bir risk ölçüm standardýnýn oluþturul-
masýný saðlayacaktýr.

Vergi planlamasýnýn hem mükellef hem de
devlet açýsýndan önemi söz konusudur.
Öncelikle vergi planlamasýnýn iþletmelere
saðladýðý avantajlar deðerlendirilecek olur-
sa; planlý vergi yönetimi yapan iþletmeler
mal ve hizmet satýþlarýnda daha esnek poli-
tikalar izleyebilmekte, fýrsatlarý daha iyi
deðerlendirebilmekte, krizlere daha iyi
direnebilmekte, rakiplerine karþý daha
avantajlý pozisyonlar alýp herhangi bir
cezai yaptýrýma maruz kalmadan vergi yük-
lerini azaltabilmektedirler. Günümüzde
globalleþme ve bilgi ve iletiþim teknoloji-
lerindeki ilerlemeler kaçýnýlmaz bir rekabet
ortamý yaratmýþtýr. Ýþletmelerin bu ortamda
karlarýný artýrabilmeleri, yabancý sermayeyi
kendi ülkelerine çekebilmeleri ve böylece
rakipleriyle rekabet edebilmeleri için vergi
yüklerini azaltmalarý gerekmektedir. Sonuç
olarak, Vergi planlamasý konusunda uzman
vergi danýþmanlarýnýn sayýsý çok azdýr.
Özellikle Türkiye'de uluslararasý vergi
planlamasý açýsýndan yararlanýlabilecek
uzman vergi danýþmaný yok denecek kadar
azdýr. Bunun için öncelikle bu konuya aðýr-
lýk verilmesi ve vergi planlamasý konusun-
da uzman, uluslararasý mevzuatý çok iyi
bilen, iþletmeler yapýlarýna en uygun plan-
lama alternatiflerini sunabilecek vergi
danýþmanlarýnýn yetiþtirilmesi gerekmekte-
dir. Kanunlarda yasal boþluklar varsa
uzman vergi danýþmanlarýnýn görevi bu
boþluklardan yararlanmaktýr. Hangi vergi
sisteminde olursa olsun çok uluslu iþlet-
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meler ülkelerdeki yasal boþluklarý bulmaya
çalýþacak ve hükümetler bunlarý kapat-
madýðý sürece avantaj elde etmek için yarýþ
içine gireceklerdir. Ayrýca uluslararasý
vergi yönetimi baðlamýnda avantajlý çözüm
arayýþlarý içine giren kiþi ve kurumlarda,
vergi yükünün minimize edilmesine yöne-
lik olarak tüm dünyada, tüm iþletmelere
yönelik tek bir uygulama olmadýðýný
dikkate almalýdýrlar. Önemli olan sadece
bir ülkenin seçimi ve genel yapýnýn belir-
lenmesi deðil, tüm iþletme faaliyetlerinin
planlanmasý olduðu için özellikle yüksek
vergi oranlý ülkelerdeki iþletmelerin,
deneyimli danýþman yardýmý olmadan ulus-
lararasý vergi planlamasýndan yarar saðla-
malarý olanaksýzdýr. Bu nedenle her ülke
uzman vergi danýþmanlarý yetiþtirerek
yasal olarak vergi yükünü azaltmalýdýr.
Ancak her þeyden önce vergi mükelle-
flerinin vergi planlamasý konusunda bil-
gilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu açýdan en büyük görev ise
devlete düþmektedir.

Vergi planlamasý;  þirketlerin yapýlarýnýn ve
örgütlenmesinin, is yapma sekil ve süreç-
lerinin, vergi kanunlarý ile ilgili diðer
mevzuatta yer alan indirim istisna ve
muafiyetlerin, çifte vergilemeyi önleme
anlaþmalarýnýn,vergisel avantaj saðlayarak
ve vergi yükünü en aza indirecek þekilde
yasal düzenlemeler ile uyumlu olarak
gerçekleþtirilen sistemli bir çalýþma olarak
açýklanabilir. Vergi planlamasý çalýþmasý,
yerel ve uluslar arasý mali mevzuatta yer
alan indirim, istisna ve muafiyetlerden fay-
dalanarak tamamen yasal olarak vergi tasar-
rufu saðlayarak iþletmenin kendi yapýsýna
uygun olarak uygulanmasý amacýný güt-
mektedir. Mali yükümlülüklerin yasal

çerçevede kalýnarak en aza indirilmesi
ancak vergi planlamasý gibi sistemli bir
çalýþmayla baþarýlabilir.

Vergi planlamasý; mali yükümlülüklerin en
az düzeye indirilmesi ile kayýtlý ekonomi
içindeki iþletmelerin rekabet güçlerini
artýrmayý amaçlar. 
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Özet: Tanzimat Dönemi'nde tanýmaya baþladýðýmýz Batý kaynaklý bir tür olan romanýn Türk ede-
biyatýndaki ilk yetkin örnekleri Servet-i Fünun yazarlarýnca kaleme alýnmýþtýr. Bunlar içerisinde
Halit Ziya Uþaklýgil'in Aþk-ý Memnu adlý eseri, yazýldýðý dönemden bu yana okunmakta ve eleþtir-
menlerce dikkate deðer bulunmaktadýr. Aþk-ý Memnu romaný Adnan Bey adlý roman kiþisinin
genç eþi Bihter ile yeðeni Behlül arasýndaki evlilik dýþý iliþkiyi konu edinmiþtir. Bu çalýþmada
evlilik dýþý iliþki ve kiþileri bu fiile iten sebepler tahlil edilmiþ; aile bireylerinin birbirlerine karþý
olan tutumlarý da göz ardý edilmemiþtir.

Anahtar Kelimeler: roman, hayat, aþk, evlilik, Servet-i Fünun

THE TWO INDISPENSIBLE CONTRARY TERMS IN 
AÞK-I MEMNU: "LOVE and MATERIALITY"

Abstract: The first competent examples of Türkish novel, which is a western type of literature
that we became familar at the Tanzimat Reforms Era, had been written by novelists of Servet-i
Fünun environment (wealth of knowledge). Among these,  Aþk-ý Memnu, Written by Halit Ziya
Uþaklýgil, is being read since it had been written, and esteemed by the critics. The novel Aþk-ý
Memnu is about an extramarital relationship, between Behlül, who is the nephew of a character
named Adnan Bey, and his wife Bihter. At this work, extramarital relationship and the reasons that
lead people to this deed have been tried to be analysed. Nor were the attitutes of the family mem-
bers to eachother ignored.

Key Words: novel, life, love, marriage, Servet-i Fünun
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GÝRÝÞ 

Uzun yazý hayatýyla Türk edebiyatý tari-
hinde önemli bir yer edinen Halit Ziya, nes-
rin hemen her türünde eser veren; ancak
gerçek baþarýsýný romanlarý ile kazanan bir
yazardýr. Onun romanlarýnda Ýzmir'den
Ýstanbul'a taþýnmasýna baðlý olarak iki
dönem göze çarpmaktadýr. Yazar, Sefile,
Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve
Þürekasý'ný Ýzmir'de; Mai ve Siyah, Aþk-ý
Memnu, Kýrýk Hayatlar ve Nesl-i Ahîr'i
Ýstanbul'da kaleme almýþtýr. Yazarýn ilk
dönem romanlarýnda sosyal motifler bulun-
makla birlikte aþk temasý yoðundur. Ýstan-
bul'da yazdýðý romanlarýnda ise sosyal ve
siyasi konular aþk temasýný gölgede býrak-
mýþtýr. En çok aile hayatýnda yaþanan
yýkýmlarý anlatmak gereði duyan yazar,
aileyi yýkan sebeplerin baþýnda sorumsuz
kiþilerin serkeþliðini gösterir. Beyoðlu
eðlence merkezleri ise toplumun çürümesi-
ni baþlatan mekânlarýn baþýnda gelir. Ancak
yazar, bu sorunlarýn çözümüne yönelik her-
hangi bir görüþ ileri sürmez. Yaþananlarý
gözlemci sýfatýyla seyreder. Yalnýz Nesl-i
Ahîr'de parlak ve aydýnlýk Türkiye'yi "yeni
neslin" kuracaðý umudunu dile getirir. 

Aþk-ý Memnu, Servet-i Fünun dergisinde
tefrika edildikten sonra kitap olarak yayýn-
lanmýþtýr. Türk edebiyatýnda yapý ve içerik
yönüyle roman türünün ilk yetkin örnekleri
arasýnda kabul edilir. Ayný zamanda
yazarýn çok ses getiren eseridir; diðer
romanlardan farký, aile içindeki birey-
lerinin çokluðu ve her bireyin þahsi birer
hikâyesinin olmasýdýr (Uþakgil 1964: 632).
Eser bu yönüyle okurun zihninde uzun süre
canlýlýðýný koruyan tipler ortaya koymak-
tadýr. Eserin yayýmlandýðý dönemde halk

üzerinde býrakmýþ olduðu tesirden çok etk-
ilenen Tevfik Fikret; "…..Romanlar öyle
mikroplardýr ki hayat üzerinde, velev
mevzii ve þahsi olsun, bir te'sir-i ahlâkileri
daima görülür" diye hüküm verir (Fikret
1993: 63). O ve Halit Ziya romanlarýn
tesiri üzerinde konuþurlarken Halit Ziya:
"Evet, hiç þüphe yok, hayat romanlarý deðil
romanlar hayatý yapýyor!" demiþtir. Tevfik
Fikret, bu sözleri biraz abartýlý bulmakla
birlikte doðruluðunu da kabul eder. "Bütün
hayat-ý beþeriye romanlardan çýkmýyor;
lakin romanlarýn yaptýðý yahut bozduðu
birtakým ahval-i hayatiye var ki Halit Ziya
Bey'in "hayat" dediði þey iste onlardýr" der
(Fikret 1993: 164). 

Romandaki önem derecesi, kiþilik özellik-
leri ve çevrelerinde edindikleri yere göre
kiþi kadrosu þöyledir: Melih Bey takýmý:
Firdevs Haným, kýzlarý Bihter ile Peyker;
Adnan Bey yalýsý: Nihal, Bülent, Behlül;
hizmetliler: Matmazel de Corton, Beþir,
Þakire Kalfa, Þayeste, Nesrin, Nihat Bey;
Beyoðlu Çevresi ve Behlül'ün sevgilisi Kette. 

Eser, yirmi iki ana bölümden oluþmaktadýr.
Olaylarýn baþlangýcý, geliþmesi ve
sonuçlanmasý sebep-sonuç iliþkisine
dayanan kronolojik bir yapý gösterir. Ana
olay, Adnan Bey ile Bihter'in evliliðidir. Bu
evliliðin nasýl yaþanacaðý ve devam edip
etmeyeceði henüz romanýn baþýnda büyük
bir merak unsuru oluþturmakla birlikte iki
aile arasýndaki yaþayýþ farký da bir huzursu-
zluk hissettirir.

Olaylar zincirini oluþturan çeþitli aþa-
malarý, kiþiler üzerinde yoðunlaþan
temalara göre tespit etmek mümkündür.
Her ne kadar aile içinde yaþanan olumsuz
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bir olayýn herkesi etkilemesi söz konusuysa
da biz, bu çalýþmamýzda "aþk ve maddiyat"
gibi kavramlara yüklenen anlamlarý ve
bunun sonucu yaþanan olaylarý Firdevs
Haným, Bihter, Behlül ve Adnan Bey ceph-
esinden deðerlendireceðiz. 

AÞK-I MEMNU'DA "AÞK ve MADDÝYAT"  

19 ncu yy. sonrasý Ýstanbul hayatýnýn lüks,
eðlence ve gösteriþe düþkün kimselerinden
Batýlý yaþayýþ tarzýna özenen Melih Bey
Takýmý'ndan Firdevs Haným ve iki kýzý
Bihter ile Peyker dýþa dönük, çevreyle iç
içe bir hayat yaþamaktadýrlar. Yaþlýlýðý kab-
ullenemeyen anne, kýzlarýyla gençlik ve
güzellik yarýþýna girmekte, onlarý âdeta
kendine rakip görmektedir. Bu rekabet gizli
bir kýskançlýkla elde edilecek erkeklere
kadar uzanýr. Aranýlan erkek tipi, onlara
gösteriþli hayatlarýnýn devamýný saðlayacak
kadar varlýklý olmalýdýr. Nitekim, bir sandal
gezintisinde Boðaziçi'nin zengin
ailelerinden Adnan Bey, Bihter'i gözüne
kestirir.  Firdevs Haným, bu yaþlý adamýn
kendisini deðil de kýzýný istemesini her ne
kadar içine sindiremese de evlenmelerine
engel olamaz. Peyker ise kendisine uygun
bir koca bulur. Genç yaþta eþini kaybeden
Adnan Bey kýzý Nihal, oðlu Bülent ve
yeðeni Behlül ile kendi halinde sessiz,
sakin bir hayat sürmektedir. Hem çocuk-
larýnýn büyümesi hem de Bihter'in güzelliði
onda yeniden evlenme fikrini uyandýrýr.
Ayný zamanda bu evlenme, dýþa ve içe
dönük iki zýt ailenin uyuþup uyuþamamasý
gibi bir sosyal sorunu da beraberinde
getirir. Evliliðin ilk günlerinde Bihter ile
Nihal arasýnda bir gerginlik yaþanýr. Nihal
bir genç kýz olarak kendi yaþlarýnda bir
üvey anneyi kabul edememiþ; serbest

davranýþlar sergileyen, gösteriþe düþkün
Firdevs Haným ve kýzýnýn hayatlarýna
girmesinden memnun kalmamýþtýr.
Hizmetliler de ayný his ve düþüncelerle
Bihter'in yakýnlaþma çabalarýný karþýlýksýz
býrakmýþlardýr. Bihter her ne kadar emeller-
ine kavuþup görkemli yalýnýn hanýmefen-
disi olsa da huzur bulamadýðý bu ortamda,
ilerde su yüzüne çýkacak yaþamýndaki
eksiklikleri yavaþ yavaþ hissetmeye baþlar.
Behlül'ün sahnede aktif rol almasýyla
aralarýnda "yasak bir aþk" doðar. Bu aþkýn
nasýl sonuçlanacaðý büyük bir merak unsu-
rudur. Diðer roman kiþilerine etkin roller
verilerek saðlanan ara düðümlerle merak
unsurlarý zenginleþtirilir.   

Romanýn klâsik kurgusuna baktýðýmýzda
Bihter'in yaþamýný sarsan üç önemli olay
görürüz. (Bihter'in geçtiði üç aþamaya B.
Moran 2003:.95 da iþaret etmiþtir.) Bunlar
sýrasýyla; evliliði, sadakatsizliði ve inti-
harýdýr. Dolayýsýyla genç kadýn üç aþa-
madan geçmiþ bulunmaktadýr.  

Evlilik, iki kiþinin birbirlerinde beðendik-
leri özellikler ile kendi özellikleri arasýnda
denge kurup kuramayacaklarýný gözeterek
bir ömrü beraber yaþamaya karar vermeleri
þeklinde tanýmlanabilir. Bu taným ayný
zamanda yeni bir baþlangýç anlamýna
gelmektedir. Bundan sonraki hayatýn bir-
likte sorunsuz sürdürülebilmesi, iki tarafýn
da kiþisel özelliklerinden gerektiðinde
fedakârlýkta bulunmalarýna ve birbirlerine
saygý göstererek mümkün olduðunca ortak
deðerlerini paylaþmalarýna baðlýdýr. Bu,
ailede bencilliðin yerini "biz" anlayýþýnýn
almasýný saðlayacaktýr.

Halit Ziya, hemen hemen tüm romanlarýn-
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da önem derecesi deðiþmekle birlikte
saðlýklý bir toplumun oluþabilmesi için
ailenin saðlam temeller üzerine inþa
edilmesinin gereðine deðinir. Saðlam bir
temelin atýlabilmesinde önemi ihmal edile-
meyecek bir unsur da karý-koca adaylarýnýn
yaþýdýr. Toplumu oluþturan en küçük birim
olan aileyi kuracak kadýn ve erkeðin, böyle
önemli ve sürekliliði isteyen birlikteliðe
karar verirken ve baþlarken yeterli olgun-
luk düzeyinde olmalarý gerekir. Bununla
anlatýlmak istenen; fiziksel ve psikolojik
olgunluða sahip, kendisini tanýyan,
evleneceði kiþiyi kendisinin seçebileceði
ve evlenmeye karar verebileceði düzeydir.

Aþk-ý Memnu romanýna bu deðerlendirmel-
er doðrultusunda bakacak olursak, çok þey
söylemenin mümkün olduðunu görürüz.
Önce, eserde bencillik duygularýný ifade
eden "ben" yerine "biz" kavramýnýn olup
olmadýðýna ve evliliklerini tartýþtýðýmýz
Bihter ile Adnan Beyin yaþýna bir bakalým:
Aralarýndaki yaþ farkýndan önce, burada
tartýþacaðýmýz durum, bireylerin evlilik
yaþýnda olup olmadýklarýdýr. Görünürde her
iki birey de evlilik olgunluðuna yaþça ve
ruhen sahiptirler. Kendi irade ve akýllarý ile
hareket etmekte ve karar alabilmektedirler.
Dolayýsýyla evliliðin getireceði sorumluluk-
larýn ve evlendikten sonra nasýl bir deðer
paylaþýmý yaþayacaklarýnýn bilincindedirler.
Ancak evlilik kararý verirken enine boyuna
düþünmeyerek sadece "ben" demeleri
yüzünden hýrslarýnýn kurbaný olurlar. 

Birinci aþamada maddiyatý en üst deðer
sayan Bihter, evlilik kararý verirken ne
Adnan Bey'in yaþadýðý elli senesinden ne de
onun çocuklarýndan korkmayýp bunlarý
teferruat sayar. O, kendine sunulan parlak

gelecek vaadiyle öylesine hýrslanýr ki âdeta
kör olur; dolayýsýyla hayata yön veren þey-
lerin teferruatlarda gizli olduðunu önceden
göremez. Esasýnda onu evlilik kararýna iten
bazý sebepler vardýr. Yirmi iki yaþýna
gelmesine raðmen iyi bir kýsmeti çýk-
mamýþtýr, annesinin kötü þöhretine bakýlýrsa
çýkacaðý da yoktur. Bu durumda ona parlak
bir gelecek vaat eden Adnan Bey, kaçýrýl-
mayacak bir fýrsattýr. Ýþte bu duygularla
Bihter, genç kýzlýk hülyalarýný ölçüp tart-
madan, yani kendi duygularýný hiç sorgula-
madan yanlýþ bir karar verir. Ancak yanlýþ
hesabýn faturasý aðýr olur. 

Bihter, maddî açýdan olduðu kadar, kendi-
sine göre ilerlemiþ yaþýna raðmen "zarif, en
seçkin bir ortamdan olan, birçok yükselme
olasýlýklarýna aday"* (s.28) Adnan Bey'le
evlenmekle, düþlediði hayatýn bütün
imkânlarýndan yararlanmayý umar.
Baþlangýçtaki hayallerine göre Adnan
Bey'le evlenmek "Boðaziçin'nin en büyük
yalýlarýndan biri" (s.30), "O büyük yalýnýn
tek kadýn egemeni olmak" (s.29), "yoksul
evceðiz"den (s.31) kurtulmak ve üzerine
serpilen "kumaþlar, danteller, mücevherler,
inciler" (s.30) demektir.

Bihter ile evlenmeyi düþünen yaþlý Adnan
Bey ise bir genç kýzý, parayla çok kolay
elde edebileceði hesabý ile ona sahip olma
hýrsýna kapýlýr. Baþýndan bir evlilik
tecrübesi geçmiþ, kültürlü ve olgun bir
beyefendi diye tanýtýlan bu adam, ikinci
kez evlenmeyi düþünürken, gönlünü
eðlendirmek yerine, biraz akýlcý ve
öngörülü hareket edebilseydi, aralarýndaki
yaþ farkýnýn sorun oluþturabileceðini bir an
olsun anlayabilecekti kuþkusuz. Görüleceði
üzere, onlarý bu yanlýþ evlilik kararýna
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götüren þey, hýrs ve heveslerine kapýlmalarý
sebebiyle evlilik olgusunun bir ömrü feda
etmeyi gerektirecek kadar uzun bir süreyi
kapsayacaðýný kestirememiþ olmalarýdýr.  

Halit Ziya, romanda Bihter'in felaketini
hazýrlayan sebeplerin baþýnda onun yaþça
dengesizliðe dayanan bir evlilik yapmýþ
olmasýný gösterir. Bu durumda, "Eðer
aralarýnda yaþ farký olmasaydý mutlu ola-
bilirler miydi?" diye düþünmeden edemiy-
oruz. Çünkü evlilikte yaþça dengenin
saðlanmasýný, önemli bir 

* Halit Ziya Uþaklýgil,  Aþk-ý Memnu,
Ýnkýlâp Kitapevi, Ýstanbul tr. Eserden
yapýlan alýntýlar bu baskýya ait olup bundan
sonraki alýntýlarda sadece sayfa numarasý
verilecektir. Gereklilik kabul edecek olur-
sak, bu dengeyi kurmuþ bütün evliliklerin
mutlu bir þekilde devam etmesini bekle-
memiz gerekir. (Kaplan 2002:550-559)

Yapýlan evliliklere baktýðýmýzda, çoðun-
lukla yaþça denge saðlandýðýný görmektey-
iz. Boþanmalarda ise, buna baðlý olarak yaþ
farkýnýn bahane edildiðine fazla þahit
olmuyoruz. Eðer yaþça dengeye dayanan
evlilikler, hep mutlu ve olumlu yaþansaydý
tabii ki ayrýlýklar olmazdý. Evliliklerin
huzurlu bir þekilde sürdürülebilmesi için
baþka unsurlarýn da uygunluðunun saðlan-
masý gereklidir. 

Gerçi Adnan Bey, genç ama yine Bihter'in
beðeni ve duygularýna cevap veremeyen bir
erkek olsaydý ve Behlül gibi çapkýn ve
kadýnlarý baþtan çýkarma konusunda
yetenekli bir genç de çevrelerinde bulun-
saydý, muhtemelen Bihter, yine kocasýný
aldatýrdý. Yukarýdaki deðerlendirmeler ve

romanýn dokusundan dolayý biz bu hükmü
vermeye cesaret edebiliyoruz; çünkü "bu
evlenme ona, genç kýzlýk emellerini vermiþ,
ama kadýnlýðýný aç býrakmýþtýr'' (s.287). Bu
yüzden Behlül'ün varlýðý sadece, zaten
günün birinde yaþanma ihtimali yüksek
olan bir olayý çabuklaþtýrmýþtýr.  

Öte yandan geç de olsa, Adnan Bey'in
Behlül kadar "genç, yakýþýklý ve þen"
(s.282) olmadýðýnýn farkýna varmasý ve bu
genç adamýn hayatlarýnda fazla olduðunu
itiraf etmesi, yine evlilikte yaþ farkýnýn
önemli bir etken olduðunu ispat eden bir
geliþmedir.   

Sebepler sonuçlarý doðurmuþ ve Bihter,
uðradýðý hayal kýrýklýðý ile ikinci aþamada
mutluluðu yasak bir aþkta bulmuþtur. 

Bihter'i yargýlamadan önce onun suçunu
masum kýlan hafifletici sebeplere bir bak-
mak gerekir. O, ilk baþta aileye uyum
saðlamak için büyük mücadele vermiþ;
çocuklarýn sevgisini kazanmak için hayli
çaba sarf etmiþtir. Onlara "annelik" (s.29)
yapmak niyetiyle bu eve gelmiþ; Nihal'in
sevgisini kazanabilmek için epey
uðraþmýþtýr. Nihal ise baþta yakýnlýk duy-
makta zorlansa da, sonra garip bir sezgi ile
"bu evlenmenin bütün kinini babasýna
yöneltmiþ" (s.101 )  Bihter ile arasýna bir
soðukluk koymamýþtýr. Bülent'in yatýlý
okula verilmesi kararýný Adnan Bey, zaten
evlilik öncesi almýþtýr. Çocuklarýn odasýnýn
ayrýlmasý ise Bülent'in yaþýna baðlý bir
geliþmedir. Ayrýca Bihter'in yalýyý kendi
zevkine göre dayayýp döþemesi de, onun,
evine sahip çýkma ve yerleþme uðraþýndan
baþka bir þey ile açýklanamaz. Bihter'in
yaþamýnda bir eksiklik olduðunun farkýna
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varmasý Göksu gezisine rastlar. Bu gezinti,
genç kadýnýn ruhunda kýpýrdanmaya
baþlayan henüz adý konulmamýþ arayýþlarýn
sorgulanmasýný saðlayacak sahnelerin oluþ-
masý iþlevini görür. Tabiatýn içinde oluþtu-
rulan dekor kiþilere hareket kolaylýðý
saðlar. Bu atmosferde Behlül, boþ durma-
yarak Peyker'i elde etmeye çalýþýr.
Ensesinden öpmek için eðilirken yayýlan
cinsel hava, bunlarý seyretmekte olan
Bihter'i çok etkiler. Peyker, bulunduklarý
sýnýfýn ahlâk felsefesince kabalýk sayýla-
caðýndan, çok ileri gitmedikçe Behlül'e
karþý koymak gereðini duymaz. Ancak
kocasýna "hayýnlýk etmek düþüncesiyle
evlenmedi" (s.132 ) ðinden Bihter ile uyarý
göndermek gereði duyar. Bihter, bu uyarý-
da kendine gönderilmiþ bir ima arar: Acaba
kendisi kocasýna hainlik mi edecekti; ablasý
ne demek istemiþ olabilirdi? 

Behlül kadýnlar üzerindeki tecrübelerine
güvenerek Peyker'in peþini býrakmaz; ayný
zamanda Firdevs Haným'la da aile
mahremiyetinin sýnýrlarýný aþacak bir
yakýnlýk kurar. Tuhaf olan þudur ki, bulun-
duklarý sýnýf ne olursa olsun, onlarýn diz
dize, göz göze aþýrý yakýnlaþmalarýnýn
anormalliðini, Adnan Bey'den önce
hizmetliler fark eder. Görünen odur ki
ailede, ancak titiz bir erkeðin saðlayabile-
ceði bir otorite boþluðu vardýr. 

Þakire Haným'ýn "?Böyle gittikçe iþi azýtýr-
larsa ben yalýda kalýcýlardan deðilim.(…) Siz
artýk küçük beyin eðlencelerini istediðiniz
kadar seyrediniz.." (s.134-135 ) demesi
boþuna deðildir. Geleneksel kültürle yetiþen
kadýnýn ýlýmlýlýk kabul etmeyen keskin ahlâk
duygu ve düþünceleri gelecekte yaþanacak
felâketin âdeta habercisi gibidir: 

" ? Yaþarsak görürüz ya… diyordu -
Bihter'i kastederek-, bu kadýn Bey'in baþý-
na ne belalar getirecek…"(s.135).

Bihter, o günün gecesi odasýnda yalnýz
kalarak ruhunu dinler; çýrýlçýplak soyu-
narak büyük bir bunalým içinde kendini
rüzgâra verir. Bu, genç kadýnýn doyumsu-
zluðunun bilinç düzeyine yansýyan
yönüdür. Ne demek istemiþti Peyker,
"Baþkalarý, kendisi Bihter, kocasýna hayýn-
lýk yapmak maksadýyla evlenmiþti, öyle mi?

Bunu yapmayacaktý, bir Firdevs Haným'a
benzemeyecekti" (s.158) Oysa "ta küçük-
lüðünden beri Peyker'e 'babasýna benzer',
Bihter için 'annesine çekmiþ' derlerdi.
Deðil mi ki bunu söylemekte herkes aðýz
birliði etmiþti, demek gerçekte o annesine
benziyordu." (s.158)  Görüldüðü üzere
onun annesine benzememek adýna yaþadýðý
ahlâksal ruh çatýþmasý, ne kadar güçlü olur-
sa olsun, ayný zamanda yine kendi aleyhine
sonuçlanacak ruh tahlillerini içermektedir.
Aþaðýdaki alýntýdan da anlaþýlacaðý gibi
genç kadýn, birinci aþamada elde ettik-
leriyle artýk yetinemediðini ve sevgi ihtiy-
acý içinde nasýl çýrpýndýðýný þöyle itiraf
etmektedir:

"Küçük, sefil çýplak bir oda; demir bir
karyola, beyaz perdeler, iki hasýr iskemle…
Ýþte yalnýz bu kadarcýkla yoksul bir seviþme
odasý; ama sevmek, Yarabbi, sevmek istiy-
ordu, ateþler içinde, delice bir aþkla seve-
cek ve mutlu olacaktý.  Ýþte þimdi bu tanta-
nalý odanýn zenginlikleri içinde siyah mer-
merlerle örtülmüþ mezarda diri diri
gömülü gibiydi. Soluk alamýyor, boðuluy-
ordu. Bu mezardan çýkmak sevmek istiyor-
du." (s.159) 
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Ýnsanoðlu, maddî ihtiyaçlarý yönüyle hay-
vanlarla ortak özellik (açlýk, susuzluk,
barýnma, cinsellik gibi) göstermesine
karþýn; manevî yönüyle bambaþka bir kim-
liðe sahiptir. Manevî yapýyý þekillendiren
unsurlarýn baþýnda sevgi gelmektedir.
Ancak gerçek sevgiyi bulup yaþamak
herkesin kolayca elde edebileceði ucuz bir
deðer deðildir.

Sevgiyi kirleten unsurlarýn baþýnda maddî
çýkar ve tensel zevkler gelmektedir. Oysa
ki bu yüce duygunun hesapla kitapla hiçbir
yakýnlýðý yoktur. Bihter, yaptýðý hesaplarý
tutmayýnca; ruhî bir boþlukta hayatýn
anlamýný aramaya baþlar. Bu ruh çatýþmasý
genç kadýný içinden çýkamayacaðý bir gird-
aba sürükler. Sahip olmayý baþardýðý maddî
imkânlarýn bir süre sonra ruhî ihtiyaçlarýna
cevap veremediðini fark eder. Ancak
Bihter, kaderine boyun eðecek bir kültürle
yetiþmediði gibi, yapýsýnýn da buna müsait
olmamasý nedeniyle ihtiyaç duyduðu aþký
bulunca bunu yaþamaktan çekinmez. 

Nitekim "Ateþler içinde, delice bir aþk ile"
(s.159)  sevilmeyi arzulamaktadýr. Adnan
Bey'e "derin bir saygý ve sevgi" duyar; ama
"bütün ruh teslimiyetiyle onun karýsý"
(s.153) olamaz. 

Ona istediði aþký veremez. Ýlk evliliðinde
aþký, sevgiyi tatmýþ olan Adnan Bey ise
ikinci evliliðinde hüsrana uðrar. Bihter'in
yorgunluk bahaneleriyle onu odasýndan
çýkardýktan sonra, kapýnýn anahtar kilidinin
gýcýrtýsýyla yüreði yýrtýlýp "Herhalde beni
sevmiyor!" (s.280) deyiþi, aslýnda evlen-
melerinin bir hata olduðunu itiraf ediþten
baþka bir þey deðildir.

Bu romanda yaþam dengesi kurmuþ tek
kiþi, Bihter'le tezat oluþturan ablasý
Peyker'dir. O, kendine göre bir koca bul-
makla birlikte anne sevgisini de yaþaya-
bilmiþtir. Öyle ki, o, mutluluðuyla Bihter'i
bile kendisine imrendirir: "Peyker haklýydý.
Küçük, yoksul, sýradan bir evlenme; ama
aþka, sevgiye dayalý bir evlenme ki sizin
ruhunuzu sýcaklýðýnýn bolluðu, bereketi ile
ýsýtsýn, size çocuklar versin. Bir kocanýz,
bir eviniz, bir yaþamanýz olsun ki onlarla
sizin aranýzda baþka hiçbir þey bulun-
masýn" (s.288) "(…) Peyker elbette mutlu
idi. Kocasýný seviyordu, aralarýnda mini
mini bir Ferudun vardý. Ýþte rahat bir aile
hayatý!" (s.159)

H. Taine, sanatýn ve sanat eserinin doðuþu ve
þekillenmesini ýrk, ortam/çevre ve zaman'ýn
belirlediðini ileri sürer. Irk'tan maksat, bir
insan topluluðunun doðuþtan getirdiði ruh-
sal ve fiziksel özellikleridir. (Ýsmail Çetiþli
2004:95) Ayný ýrktan olan insanlar,  çevre
koþullarý ve yetiþtikleri kültür nasýl olursa
olsun ýrk özelliklerini korumaktadýrlar.
(Sevim Kantarcýoðlu 1993:129)

Roman sanatýna tabiat bilimlerinin meto-
dunu yani "determinizm"i uygulayan Zola
ise romandaki kiþilerin kaderini mizacýnýn
belirlediðine inanýr. Mizacýn üzerinde
kalýtýmýn (irsiyet) ve çevre þartlarýnýn etkisi
büyüktür. Bundandýr ki Natüralistler, hür
iradeyi kabul etmeyip insanýn ruhî ve
ahlâkî hayatýndan önce bunlarý meydana
getiren fizikî durumunu incelemeye
yönelmiþlerdir. Ýnsanýn fizikî hayatýnýn
incelenmesi deney ve gözlem metoduna
baþ vurmayý gerektirir. Bu, birtakým zarurî
sebepler zincirinin birbirini zaruretle tayin
ettiði anlamýna gelmektedir. 
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Bu açýklamalarý kesin doðru kabul edersek
Bihter, kaçýnýlmaz bir þekilde Firdevs
Haným'ýn kýzý olmaktadýr. Ne yazýk ki bu,
"akýl ve irade" kavramlarýyla çeliþmektedir.
Nitekim, determinizm bir þeyin olabilmesi-
ni, diðer bir þeyin varlýðýna baðlamakta; bir
olayý onu meydana getiren þartlarýn
bütünüyle tayin ettiðini iddia etmektedir.

Aþk-ý Memnu'da Halit Ziya'nýn Naturalizmi
uyguladýðý görülmektedir. Romanda olay-
lar zincirinde önemli bir halka teþkil eden
aldatma olayýnýn gerçekleþebilmesi için,
inandýrýcý sebepler ortaya konulmasý
gerekir. Eþler arasýndaki yaþ farkýna, soya
çekim yasasý da eklenince olay âdeta
kendiliðinden gerçekleþir. Bihter de zaten
tüm tutum ve davranýþlarýyla annesinin bir
kopyasý gibidir. Nitekim, irade ve akýl yer-
ine ruhî ve ahlâkî bütün olaylarý birtakým
zaruri sebeplerin tayin ettiðini kabul ede-
cek olursak annesi Firdevs Haným gibi olan
kýzlarýn büyük bir olasýlýkla annelerine ben-
zeyeceðini de baþtan kabul etmemiz
gerekir ki, bu, çok büyük bir ön yargý ve
kadýna yapýlacak en büyük haksýzlýk olur.
Ayrýca romandaki Peyker'in konumuyla da
örtüþmez.

Romanda, Bihter'in yaþadýðý ahlâksal ruh
çatýþmasýnýn anlatýldýðý satýrlara bak-
týðýmýzda onun annesinden nefret ettiðini
ve ona benzemek de istemediðini görürüz.
Ancak genç kadýn, bir taraftan da aþk arzu-
larý içinde kývranmakta ve bunu yaþaya-
bilmek için kendine haklý sebepler aramak-
tadýr. Romanýn baþýndan beri hýrslarý
peþinde koþan Bihter, günahýnýn bütün
suçunu annesine yüklemekle savunma
mekanizmasýný kullanýyor olamaz mý?
Nihayetinde önce maddî isteklerini elde

eder; sonra da büyük bir ruhî boþluk
yaþarken nasýl olursa olur Behlül'e gönlünü
kaptýrýverir: 

"Sonunda Firdevs Haným'ýn kýzý olmuþtu.
Evet, yalnýz onun için gitmiþ, bu adamýn
kollarýnda kirlenmiþ bir kadýn olmuþtu.
Baþka bir sebep bulamýyordu. Demek onun
kanýnda, kanýnýn en küçük parçalarýnda
bir þey vardý ki onu böyle sürüklemiþ;
sebepsiz, özürsüz Firdevs Haným'ýn kýzý
yapmýþtý. Bütün bu günahýn bu kirin
sorumluluðunu annesine yöneltiyordu. Bu
kadýna bir düþmandý, ondan iðreniyordu,
kendisini bu kadýnýn kýzý yapan alýnyazýsý-
na küsüyordu." (s.194)

Behlül'e gelince, onun erkek olmasý suçsu-
zluðunu göstermez. Kaldý ki Halit Ziya onu
tanýtýrken "Bu adamýn ahlâk kimliði
nasýldý?" (s.83) diye sormak gereðini
duyar. Behlül, öyle bir tip olarak çizilme-
lidir ki yaþamýndaki çirkinliklere þaþýl-
masýn. Manevî deðerlerden yoksun,
eðlence düþkünü, parayý büyük bir güç
sayan ve iyi bir insan olmak için güzel giy-
inmenin baþlýca koþul olduðuna inanan
züppe ve asla güvenilmez bir tip. Ýþte,
ancak böyle bir tip aldatýrken bile sýnýrlarý
zorlamaktan çekinmeyecektir.   

Aldatma, insanlar üzerindeki yýkýcý etkisi
deðiþmekle birlikte, hemen tüm toplumlar-
da görülen olumsuz bir durumdur.
Toplumun inanç ve kültür deðerlerine baðlý
olarak yaþanma sýklýðý ve insanlarýn bunu
algýlayýþ biçimi deðiþebilir. Hatta bazý
toplumlarda sýradan bir durummuþ gibi
algýlanýþý ile olayýn önem derecesinin
azaldýðý da görülür. Aþk-ý Memnu romanýn-
da yaþanan aldatmanýn neden sýradan bir
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olaymýþ gibi deðil de bu denli büyü-
tüldüðüne bakacak olursak, aldatmayý tra-
jik kýlan ve gözden kaçmamasý gereken bir
ayrýntý görürüz. O ayrýntý, ihaneti yapan
kiþilerin aile içinden birileri yani, aile
bireyleri olmalarýdýr. Eðer Bihter, kocasýný
aile dýþýndan biriyle aldatsaydý, olay bu
denli trajik algýlanmayacaktý. Çünkü Türk
gelenekleri çerçevesinde bir yeðenin yen-
gesini baþtan çýkartmasý, olayý daha da
vahim kýlmaktadýr. Behlül, baba ocaðý bil-
erek sýðýndýðý amca evinde, affedilemez
ihanetiyle hem kendi kirlenmiþ hem de
amcasýnýn þerefine leke sürmüþtür. Bu
yönüyle onun suçu, affedilemez. Kaldý ki
o, "Böyle bir kadýn böyle bir adama baðlý
kalamazdý" (s.191) diyerek suçu evliliðe
yükler. Aslýnda bu, bir savunma mekaniz-
masýdýr. Onun tipinde bir erkeðin kendini
haklý çýkarmaya çalýþmasý çok doðaldýr.
Ancak bu yasak iliþkiden sýkýlmaya
baþlayýnca Bihter'in kayýtsýz koþulsuz tes-
limiyetinde bir basitlik bulmasý, arzular
tükenince deðerlerin sorgulanmasý anlamý-
na gelmektedir. Romanýn baþýndan beri
çizilen Behlül tipinden böyle bir dönüþ
yapmasýný yadýrgýyoruz ve burada Halit
Ziya'nýn bilincini seziyoruz. Bir yazar
olarak o da, bu aþký sýkýcý bulmaya
baþlamýþ ve Behlül kimliðine bürünerek
yasak aþkýn tüm günahýný Bihter'e yük-
lemiþtir. Yazar, bu konudaki düþüncelerini,
roman kurgusu içinde Behlül aracýlýðýyla
þöyle dile getirmiþtir: 

"Bir gece, kesinlikle kabul edilmeyecek bir
þey olmak üzere Bihter'i sarhoþ etmek
istemiþti. Bihter isyan edecek, adi bir kötü
kadýn seviyesine düþmemek için onun bu
hevesini kabul etmeyecek umudundaydý. O
zaman Behlül için bu kadýnýn aþk

sarhoþluðunu aramak, ona eriþebilmek
büyük bir mutluluk olacaktý. Ama tam ter-
sine Bihter bunu kabul edince, onu sarhoþ
etmek Behlül'e iðrenç bir þey gibi göründü
(…) Erkekler bir kadýný sevebilmek için ona
saygý duyabilmelidirler. 

Namusluluklarýndan düþen kadýnlar için,
en þiddetli aþklar arasýnda bile onlara bir
aþaðýlaþmýþlýk payý ayýrmaktan geri kalma-
zlar." (s.264) "(…) Bihter bu seviþmenin
aþaðýlýk halini, ayýbýný hiç duymuyor gibiy-
di. Ama o aþaðýlýk hali, o ayýbý þimdi Behlül
duyuyordu. Kaç kez o kollarýnýn arasýnda
iken birden silkinmek:

'? Ýyi ama sezinlemiyor musun ki bu aþk
kirlenmiþ bir þeydir!' demek isteðini duy-
muþtu." (s.266)

Behlül, yaratýlýþ itibarýyla bir kadýna
baðlanacak, hele evlenecek karakterde bir
insan deðildir. Bir senedir aile içinde
yaþanan kaçamak aþktan sýkýlýnca yine
Beyoðlu hayatýna döner; buna bir de Nihal
ile evlenmesi eklenir. Aslýnda bu evlenme
planý Firdevs Haným'ýndýr. Nihal'in Behlül
ile evlenmesi doðabilecek felaketi önleye-
cek; bu durumda baþta kendisi olmak üzere
kimsenin rahatý kaçmayacaktýr. Ancak
Bihter, bu evliliðe þiddetle karþý çýkar;
kýskançlýktan çýlgýna döner; gözü hiçbir
þeyi görmeyen genç kadýn bu evliliði
engellemek için itirafý bile göze alýr.
Evliliði önleme çabasý, tüm saklananlarý
ortaya çýkarýr. Nitekim genç kadýn köþeye
sýkýþýr; insan içine çýkacak yüzü kendinde
bulamayarak, sýðýnacak bir baba ocaðýnýn
da olmamasý nedeniyle intihar etmekten
baþka bir kaçýþ yolu bulamaz. Hem bu
yapacaðý son þey de bir iþe yarayacak;
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yüreðinde biriken öfkenin acýsýný
Behlül'den ve annesinden çýkarmýþ olacak-
týr. Böylece üçüncü aþama da, býkýldýðýný
ve terk edildiðini anlayan Bihter'in intikam
hýrsýyla her þeyi yýkýp sahneden çekilme-
siyle sonlanýr.

Ýnsanýn yalnýzlaþmasý sonucu çevreyle
duygu alýþ veriþinin kesilmesi, yaþamýn
anlamýný yitirmesine ve hiçlik duygusuna
sebep olabilir. Metin Özek,  "(…) her inti-
harda topluma bir çaðrý özelliðinin,
toplumun anonim sorumluluðunu bir kýna-
manýn, her þeye raðmen haklý olduðunu
ispat amacýnýn az çok" (Metin Özek
1967:74) etkisinin olduðunu belirtir. Ýnti-
har sebepleri arasýnda "bir hýnç yoðunlaþ-
masýnýn kendine dönüþmesinin önemi"
(Metin Özek 1967:94) büyüktür.  

Görüldüðü üzere Bihter, üç aþamada da
aklý ve iradesiyle hareket eden yetiþkin bir
insan konumundadýr. Her ne kadar hafi-
fletici sebepleri var gibi görünse de gerçek-
te, lehine sonuçlanacak herhangi bir olum-
lu hal ve unsurdan mahrum olmasý
münasebetiyle masum görülmemektedir.
Onun bilinçaltýnda istediði her þeyi elde
etme tutkusu vardýr ve o elde edemediði
durumlar karþýsýnda bile yine bir þeyler
düþünebilmektedir. Baþka türlü intihar
anýnda bile öç alma tutkusunu nasýl açýk-
layabiliriz? Halit Ziya, Aþk-ý Memnu'da
Bihter tipiyle hayatý sorgulayan, arzu eden
ve isteklerinin peþinde erkekler kadar
özgür koþabilen bir kadýn tipini edebiy-
atýmýza kazandýrmýþtýr. Kadýn haklarý,
kadýn-erkek eþitliði Servet-i Fünun roman-
larýnda dönemin güncel bir konusu olarak
yerini bulmuþtur. Halit Ziya kadýn haklarý-
na üstü kapalý bir þekilde ve yeri geldikçe

deðinmiþken onu izleyen Mehmet Rauf
açýkça bu konunun savunucusu olmuþtur.

SONUÇ

Türk edebiyatý tarihine çeþitli eserlerle
katký saðlayan Halit Ziya Uþaklýgil, asýl
ününü romana borçludur. Çok ses getiren
ve okurlarca beðenilen eserleri ise Mai ve
Siyah, Aþk-ý Memnu, Kýrýk Hayatlar olarak
sýralanabilir. Bu romanlar içerisinde ise -
yayýmlanalý çok uzun bir zaman geçmiþ
olmasýna raðmen -Aþk-ý Memnu hâlâ okun-
makta ve edebiyat eleþtirmenlerine
üzerinde bir þeyler söyleme ihtiyacý hisset-
tirmektedir. 

Çalýþmamýzda Bihter ile Adnan Bey'in
evlenme sürecinden baþlayarak Bihter'i
yasak iliþkiye iten sebepleri "aþk" ve "mad-
diyat" baðlamýnda tahlil ettik. Bihter'in
intiharýna uzanan bir zaman diliminde
onun çevreye uyum mücadelesi ve hayatý
sorgulamasý bilinçaltýna yansýyan gerçek-
lerle ortaya konulmuþtur. Öncelikle belirt-
meliyiz ki romana konu olan yasak iliþki ve
bunun Türk sosyal yaþamýnda oluþturduðu
tepki, eserin dikkati çeken özelliðidir. Türk
geleneklerine göre aldatma  -hele ki o
dönemde- kabul edilmesi zor bir durumken
bu olayý bir yeðenin yengesiyle yaþamýþ
olmasý durumu bir trajediye dönüþtürmek-
tedir. Görünürde yasak bir iliþki yaþan-
masýna roman kiþisi Adnan Bey ile eþi
Bihter arasýndaki yaþ farkýnýn sebep olduðu
izlenimi aðýr basmaktadýr; ancak Bihter'in
bilinçaltý incelendiðinde "aþk ve maddiyat"
gibi iki unsurun bu romanda birbirinden
ayrýlmasýnýn mümkün olmadýðý tespit
edilmiþtir. Bireylerin evlilikten ve yaþam-
dan beklentileri, bu iki unsurun en üst
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deðer kabul edildiðini ortaya koymaktadýr.
Nitekim Bihter, Adnan Bey ile göz
kamaþtýran serveti için evlenmiþ; fakat
aradýðý aþký Behlül'de bulmuþtur. Âþýk
olunca elde ettiði servetle yetinemeyeceði-
ni anlayan Bihter'in sýrf aþkla yetinecek bir
karakter olmadýðý da romanýn dokusundan
anlaþýlmaktadýr. 

Behlül cephesinden baktýðýmýzda ise onun
aþký uðruna her fedakârlýðý göze aldýðýný
söyleyemeyiz. Nitekim amcasýnýn kendi-
sine saðladýðý imkânlardan mahrum olmayý
göze alamaz.  Nihal ile evlenmeyi de rahat
bir gelecek ümidiyle kabul etmiþtir.
Romanda bu durum açýkça dile getirilmese
de sezdirilmektedir. Ta romanýn baþýnda
güvenilmez bir adam diye tanýtýlan
Behlül'ün maddiyatçý olduðu açýktýr.
Bihter'e gelince, bilinçaltý mücadelesi ve
intiharý, aþkýnýn gerçekliðini ve masu-
miyetini kanýtlar gibi görünse de aleyhine
geliþen olay ve durumlar onu da maddiy-
atçý yapmaktadýr. 
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Özet: Cahit Zarifoðlu'nun Ýns hikâyesi, geleneksel tahkiyenin özellikleri dikkate alýnarak ince-
lendiðinde söz konusu hikâyenin deðerleri iþleyiþ ve ele alýþ yönünden hayli zengin olduðu ortaya
çýkmaktadýr. Anlatým biçimindeki semboller sebebiyle ilk anda kapalý gibi görünen Ýns
hikâyesinin, geleneði ve çeþitli deðerleri nasýl ve hangi biçimde kullandýðý tespit edildiðinde,
insanýn hakikatini ve kutsal yolculuðunu âlemþümul bir þekilde ortaya koyduðu görülecektir. Cahit
Zarifoðlu'nun Ýns hikâyesinde tasavvufî bir bakýþ açýsýyla insaný anlatýrken daha çok
düþündürmeyi, sezdirmeyi ve hissettirmeyi hedeflediði söylenebilir. Ýnsanýn varoluþ ve Mutlak
Varlýk'a kavuþma mücadelesini göz önüne seren Ýns hikâyesi, gelenek ve deðer iliþkisinin derin-
liðini göstermesi bakýmýmdan önemlidir. Ýns hikâyesinde geleneðe ait izlerin çeþitli deðerleri ne
þekilde beslediði irdelendiðinde edebiyat, kültür ve toplum arasýndaki iliþkinin mahiyeti ve gücü
hakkýndaki algýmýza katký yaptýðý görülecektir.

Anahtar Kelimeler: Deðer, gelenek, hikâye, hikmet, insan.

Abstract: If it has been carefully scrutinised considering the characteristics of the traditional nar-
rative, Cahit Zarifoðlu's Ins story comes out as a very rich source of values. Because of its narra-
tion style the story appears as a puzzle at first, but if one goes deeper into the narration and the
story itself, she/he can see how and in which ways the author facilitated the tradition and some
values attached to it and how he manifested the essence of humanity and its holy journey towards
universal values and practices. In Ins story, Cahit Zarifoðlu narrates the humanity in a mystical
way aiming to make his readers think of, sense of and feel of humanity and its values. While pre-
senting the humanity's struggle to hold on the existence and arrive at the absolute presence, the
story gains its real importance in revealing the relationships between the tradition and values. If it
is throughly scrutinised in Ins story that how the traces of the tradition influences on some of the
values, it could easily be detected that the story has a contribution to our perception of the quali-
ty, complexity and power of the relationships between literature, culture and society.

Key Words: Values, tradition, story (narrative), wisdom, humanity.
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DEÐER KAVRAMI 

Hangi davranýþlarýn iyi, güzel, doðru ve kut-
sal olduðuna; hangi davranýþlarýn da kötü,
çirkin, yanlýþ ve kutsal olmadýðýna dair
inanç ve kabullerimiz þeklinde tanýmlanan
(Hökeleli, 2006: 51) deðer, özel eylemleri
ve amaçlarý yargýlamada temel bir standart
saðlayan ve bir grubun üyelerinin güçlü
duygusal baðlýlýklarýyla oluþmuþ soyut,
genelleþtirilmiþ davranýþ prensipleri
(Theodorson&Theodorson'dan akt. Özensel
2003: 225) olarakda anlaþýlabilir. 

Güler'e göre deðerler, toplumun ideal ben-
liðinin göstergesidir. Bunlara baðlýlýk
geleneklerin oluþumuna katkýda bulunur.
Deðerlerin oluþturduðu bir kültür vardýr.
Bu kültür gerçeðe saygý, hakkaniyet,
kiþisel bütünlük, sevgi kuramlarýna
dayanýr. Deðerler kültürü, etik anlayýþa
dayalý bir sistem bütünlüðüdür. Bir olguyu,
olayý, oluþumu anlamlý kýlan onun
deðeridir. Deðer bir yargýlama ölçüsüdür.
Bu ölçü güzeli çirkinden, doðruyu yanlýþ-
tan, iyiyi kötüden ayýrt edebilme gücüdür
(Akt., Coþkun, Yýldýrým 2009: 312).

Deðerleri, farklý þekillerde sýnýflandýranlar
da olmuþtur. Bireysel deðerler ve iþ deðer-
leri, amaç ve araç deðerleri, millî ve manevî
deðerler, ulusal ve evrensel deðerler gibi…
Spranger, deðerleri bilimsel, ekonomik,
estetik, sosyal, politik ve dinî deðerler
olarak altý grupta toplamýþ, E. Güngör de
yedinci olarak ahlâkî deðerleri eklemiþtir
(Demircioðlu & Tokdemir 2008: 72).
Ahlâkýn kuru bir öðretiden çýkarýlarak, var-
lýðýn sevgi yoluyla ve hakiki bilgiyle izah
edildiði bir sistemi hayata geçirmek deðer
kavramýný þümulüyle ortaya koymaktýr.  

Varlýk-bilgi-deðer birliðini gerçekleþtirmek
isteyen insanýn; nefs, akýl, sezgi ve sevgi
boyutlarýný bir dengede buluþturan Varlýk
ve Hakikat anlayýþýnýn sýrrýný idrak etmesi
gerekir. Varlýk ve Hakikate baðlý bilgi ve
deðere inanan, hissederek fiiliyatýna döke-
bilme iradesine sahip insan (Çýnar 2006:
66) deðeri, gerçek manada içselleþtire-
bilmiþ demektir. 

Deðerin saðlýklý bir yapý içinde anlaþýlýp
geliþebilmesi, deðer ile edebi eser arasýn-
daki etkileþim üzerinde hassasiyetle dur-
mayý gerekli kýlmaktadýr. Ýnsanýn
varoluþunu ideal manada koruyabilmesi ve
toplumun geliþme sürecini saðlýklý bir
yapýda devam ettirebilmesi, yaþayan kültür
içinde, deðerlerin yaygýn bir biçimde kabul
görmesi ile mümkündür. Deðerlerin, sami-
mi ve tabii bir biçimde içselleþtirilerek,
herhangi bir baský ve zorlama yapmadan,
hissettirme ve sezdirme yoluyla etkili ola-
bilme (Gudmunsdottir 1991: 45-46) fikri,
deðerler ile edebi eser arasýndaki ilginin
mahiyetini vermesi bakýmýndan son derece
mühimdir. Sanat olmasý yönüyle edebi
eser, en genel ifade ile sezdirir; kesin
yargýlarý zorla öðretme ve hatta kabul
ettirme yoluna gitmez. Böylece toplum,
deðerlerini edebi eserler vasýtasýyla
geliþtirip yaygýnlaþtýrma fýrsatý bulur.

Psikolojide deðerin önemi, insan
davranýþlarýna yol gösterici olarak
oynadýðý rol ile ilgilidir. Bundan dolayý
psikolog, deðeri sadece bir inanç olarak ele
alýr. Psikoloji, deðerin ne olduðu veya
deðerin hangi objektif temele dayandýðý
sorularýna cevap aramaz. Bu sorulara
felsefe cevap bulmaya çalýþýr. Ayrýca bu
konu üzerinde hemfikir olmak da pek
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mümkün deðildir. Eðer ahlâki deðerin
objektif bir temeli bulunsaydý, anlaþma-
zlýklar yok olur, topluma þaþmaz bir rehber
bulunurdu (Güngör, 1998: 18). Kýsýr ve dar
bir insan anlayýþýna sahip olmak, ahlâkî
tutarsýzlýðýn bireyle ilgili sebeplerinden
ilkidir. Ýkincisi de ahlâkî bilginin kiþide
suçluluk duygusu uyandýramamasýdýr. Erol
Güngör'e göre ahlâkî tutarsýzlýklarýn önüne
geçebilmek için, hayatýn anlamýný ve
gayesini benimsetecek bir insan anlayýþý
kazandýrmak gerekir. Böylece hayatý ve
içinde yaþadýðý âlemi doðru ve bütünlüðü
içinde anlayan ve anlamlandýran insan, bir-
takým tutarsýzlýklardan da kaçýnacaktýr.
Yapýlacak ikinci iþ; insaný, aykýrý
davrandýðýnda kendisinde suçluluk duy-
gusu uyandýracak nitelikte ahlâkî bilgi ile
donatmaktýr (Kýlýç 1998: 52). Ýnsan,
Ýslâm'a göre, Allah'ýn halifesidir. Kur'an'da
defalarca, Allah'ýn her þeyi insanýn istifade-
si için yarattýðý bildirilmektedir. Bu türlü
bir insan anlayýþý baþka herhangi bir dok-
trinde mevcut deðildir ve böyle bir kýymet
sistemi dünyanýn bütün teorilerinden daha
üstündür (Güngör 2006: 247). Ýnsaný
dünyadaki yalnýzlýðýndan kurtarmak, ona
kâinatta belli bir yer vermek, hayatýn
mahiyeti ve hikmetini anlamasýna yaraya-
cak bir izah þemasý sunmak ve nihayet
bütün bunlarý bilginin sýnýrlý gücüne deðil
de imana dayandýrmak, (Güngör 2006: 56)
insan için deðerin kaynaðýný ve önemini net
bir þekilde göstermektedir. 

Din, ahlâki hayatýn en büyük kaynaklarýn-
dan biridir; ferdin davranýþlarýný düzen-
leyen sistemlerin en önemlisidir. Dinin
ilahi kaynaða dayanan bir ahlâk sistemi
vardýr. Dinin içinde bütün insanlar için
geçerli sayabileceðimiz ahlâk kaidelerinin

hepsini bulmak mümkündür. Din, kay-
naðýný Tanrý'dan alan bir ahlâk sistemidir
(Güngör 1997: 117).

Ýnsaný anlamakta ilmî bilgiye olduðu kadar
sanatçýnýn sezgisine, ahlâkçýnýn iç müþa-
hedesine, din adamýnýn görüþ açýsýna da
ihtiyaç vardýr (Güngör 2006: 114). Kuþatýcý
insan anlayýþý konusunda din, ilim ve
sanattan da istifade etmek durumundadýr.
Ýnsanýn ahlâkî tutarsýzlýða düþmemesi,
aykýrý hareket ettiðinde insanda suçluluk
duygusu uyandýracak nitelikte bir ahlâkî
bilginin, deðiþmez mutlak deðerler ile irt-
ibata geçmesi ile mümkündür. Deðerlerin,
deðiþmez bir varoluþa sahip olabilmeleri
mutlak varlýk sayesinde temellenmesiyle
gerçekleþir. Mutlak varlýk ise din kuru-
munu gerekli kýlar (Kýlýç 1998: 53). "Dinin
getirdikleri dýþýnda hiçbir deðiþmez kýymet
yoktur, insanlýðýn bütün diðer kýymetleri
yer ve zamanla sýnýrlý olmuþtur ve objektif
bilgi vermek itibariyle en saðlam görünen
ilim de hep birbirinin yerine geçen teorik
þemalardan ibarettir. Bu þemalar muhakkak
ki gitgide mükemmele yaklaþma isti-
kametindedir ama onlarda esas olan yine
deðiþmedir. Þu halde insanoðlu bugün
doðru sayýlanýn yarýn yanlýþ çýktýðý, bugün
güzel görünenin yarýn çirkin ilan edildiði
bir dünyada, kendisini bu sonsuz dalgalan-
malardan kurtaracak deðiþmez deðerlere
sarýlmak zorundadýr; dinin baþlýca fonksiy-
onlarýndan biri ise bu türlü ezelî ve ebedî
deðerler getirmektir." (Güngör 2006: 243)
M. Aydýn'a göre, genel sosyal deðerler,
modern ve geleneksel olmak üzere iki
çeþittir ve yüzyýldan fazla bir süredir
deðiþim geçiren geleneksel deðerler, mod-
erne dönüþmektedir. Ayrýntýya girmeksizin
denilebilir ki ilkece modern deðerler aþkýn-
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lýktan uzak bir yapýda, akýlcý, dýþ görünür-
lüðü ön plâna çýkarýrken; geleneksel deðer-
ler ise bunun aksine aþkýn, soyut, sezgisel,
ahlâkî ve mahremiyetçi bir karaktere sahip-
tir (Aydýn 2003, 124). Bu çerçevede, Cahit
Zarifoðlu'nun Ýns hikâyesini geleneksel
deðerlerle beslenen, aþkýn, sembollerle
yüklü, sezgisel ve ahlâkî bir yapýya sahip
bir eser olarak görmemiz mümkündür.

GELENEKSEL EDEBÝ ESER 

Geleneksel anlayýþlarla beslenen ve þekil-
lenen bir edebi eserde anlatýlan, belirli bir
kiþinin þahsî tecrübesi olarak deðil, tüm
insanlýðý ilgilendiren meselelerin âlemþü-
mul bir çözümü þeklinde sunulur
(Taþcýoðlu 2007: 44). Edebî eserlerin
sosyal hayatý etkileyerek topluma yön ve
þekil verdiði bir vakýadýr. Halk hikâyeleri,
masallar ve destanlar gibi geleneksel
anlatým türleri muhataplarýna idealistçe
yaþantýlar, olaðanüstü kahramanlýklar ve
idealize edilmiþ büyük aþklar sunarak
büyük hedefleri olan, yüce duygularla
hareket eden, destanî hayatlar süren bir
toplumun oluþmasýna önemli derecede
katký saðlamýþtýr. Edebî eserlerimiz, Türk
Milletinin ortak kültür deðerlerini nesiller
boyu aktararak millî birliðimizi kuv-
vetlendirmiþtir. Toplum olarak sosyal olay-
lar karþýsýndaki duruþumuz belirlenmiþ,
neye nasýl güleceðimiz, hangi olaylara nasýl
üzüleceðimiz gösterilmiþ, neyin karþýsýnda
nasýl kükreyeceðimiz ve nasýl akýl yürüte-
ceðimiz ortaya konmuþtur. Nelerin bizi
kendimizden geçirdiði, hayallerimizin ve
ideallerimizin en güzel örnekleri geleneksel
tahkiyelerimizde iþlenmiþtir (Çetin 2004:
211). Geleneksel tahkiye metinlerinde hay-
atýn nasýl idrak edileceðini ve kýssadan hiss-

enin ne þekilde çýkarýlacaðýný, yüceltilmiþ
tiplerin örnek tavýr ve davranýþlarýna
bakarak kolayca anlayabiliriz. 

Gelenek; insaný, dýþ dünyanýn her türlü
maddi tuzaklarýyla esir almýþ ve özüne
yabancýlaþtýrmýþ her türlü saldýrýsýna karþý,
saðlam bir duruþu getiren ve insanýn iç
direncini güçlendiren önemli bir kaynaktýr.
Dýþ dünyanýn bunalýmlarý ve olumsuzluk-
larý, sonsuzluktan sunulan Ýlâhî emanet ile
azap halinden, sevgiye ve murada ermeye
geleneksel anlayýþlarýn yardýmý ile dönüþür
(Orhanoðlu 2000: 253). Geleneksel deðer-
lerle þekillenen tahkiyeye dayalý eser,
okuyucuyu her türlü tehlikeye karþý koru-
ma hassasiyetine sahiptir. Ancak bunun
güzel bir þekilde gerçekleþebilmesi için
bazý hususlara dikkat etmek, gelenek ile
ilgili ilmî deðerlendirmelere sahip olmak
ve edebî eserde geleneðin ve deðerlerin
nasýl iþlendiðine bakmak gerekmektedir.

Rasim Özdenören'e göre edebî eser, men-
subu olduðu uygarlýk deðerlerinin bir
hâsýlasý olduðundan, eser ile okuyucu
arasýnda alýþ-veriþin gerçekleþebilmesi için
her ikisinin de ortak bir uygarlýk düzeyinde
buluþmalarý gerekmektedir. Özdenören,
Sezai Karakoç'un "Ýz" isimli öyküsünün
kýsa bir tahlilini yaparak fikrini bir örnekle
açýklamaya çalýþýr. Öykünün özeti kýsaca
þöyledir: Hikmet sahibi bir kiþi harap
olmuþ bir kentte kendi evini korumak için
elinden gelen her þeyi yapmasýna raðmen,
evini yýkýlmaktan kurtaramaz. Fakat bu
yýkýntý diðerlerinden faklýdýr. Yüzlerce yýl
sonra bile gezginler söz konusu yýkýntýdan
esrarlý anlamlar çýkarabilmektedirler.
Kýsaca bu þekilde özetlenebilecek bu öykü-
den, kimileri umutsuzluk kavramý ile ifade-
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lendirilecek sonuçlar çýkarmýþlardýr. Oysa
Özdenören öyküye Bakara Sûresi'nin 259.
ayetinin anlamý ile bakýldýðýnda, Allah'ýn
her þeye muktedir olmasý hasebiyle
öykünün, tevekkül ehli olmanýn önemini
vurguladýðýný belirtir. Ayrýca Allah, ayetin
mealine uygun olarak isterse o beldeyi
veya o evi yeniden mamur edecektir. Öykü
zannedildiði gibi yokluðu ve ölümü deðil,
tam tersine diriliþi ve tevekkülü anlatmak-
tadýr (Özdenören 1986: 150). Belirli bir
kültür donanýmýna sahip olmayan ve
geleneksel deðerleri zengin bir donanýmla
eserlerde arama rikkati bulunmayan
okuyucunun, geleneksel tahkiyenin izlerini
taþýyan metinlerle buluþabilmesi zor
görünmektedir.

Çetin'e göre, modern dönemde beþeri olan
kutsanýr, beþeri aklýn ürünü olan bilim
yüceltilerek, seküler anlayýþ yaygýnlaþýr.
Dinlerin 'âlem görüþü' yerine pozitivist ve
materyalist yaklaþýmlarla þekillenen bu
dünya varlýðý ile sýnýrlý 'dünya görüþü' ege-
men olur. Modern anlatýnýn temeli bu zih-
niyettir. Beþ duyu organýmýzýn algýladýklarý
modern anlatý türünün konusu olur.
Modern anlatýda deney ve akýlla açýklana-
mayan olay ve olgulara yer verilmez, kiþi-
lerin insanüstü özellikleri yoktur, olaylar
gerçek zaman ve mekânda yaþanýr.
Anlatýlan her þey bu dünyanýn somut,
maddi ve fiziki þartlarý içinde yer alýr. 

Modern tahkiye, eserlerde anlatýlan olay-
lara neyin sebep olduðunu ve sonuçta
nelerin ortaya çýktýðýný, olayýn kiþiler
üzerinde ne gibi duygusal ve düþünsel etk-
iler yaptýðýný irdeler. Olaylarý sebep-sonuç
iliþkisi içinde, determinist bir anlayýþla ele
alýr.

Geleneksel tahkiyenin modern anlatýda
bulunmayan farklý yönlerini Çetin, mad-
deler halinde þu þekilde sýralar:

Arayýþ yolculuðu Motifi: Hikâye
kahramanlarýnýn uzun bir yolculuk
yapmalarýnýn sebebi insan hay-
atýnýn da bir yolculuk olarak
algýlanmasýdýr. Hayatýn bir yolcu-
luk olarak vurgulanmasýnýn sebebi
ise hayatýn fani ve geçici oluþunu
anlatarak sonsuz hayatý asýl kabul
etme düþüncesidir. 

Ýmtihan ve Þarta Baðlý Ödül
Motifi: Kahraman çýkýlan yolcu-
lukta çeþitli imtihanlarla karþýlaþýr
ve hayýr adýna attýðý adýmlar
sayesinde mükâfatýný görür.

Figürler: Figür, insanüstü ve
olaðanüstü niteliklerle hatta tan-
rýsal özelliklerle donatýlmýþtýr.
Âlem görüþüne uygun olarak kur-
gulanan bu özellikler Allah'ýn isim
ve sýfatlarýný daha iyi anlatabilmek
için vahid-i kýyasi olarak kullanýlýr.
Figür ayný zamanda peri, cin gibi
insan dýþý varlýklar olabilir.
Pozitivist mantýðýn tersine Ýslâmî
âlem düþüncesi içinde melek, þey-
tan ve cin gibi görünmeyen varlýk-
larýn yansýmasýdýr.

Mekân: Gerçek dýþý veya çok
somut deðildir. Çünkü Ýslâm'da
mekân sadece görülenle sýnýrlý
deðildir. Görmediðimiz ama
inandýðýmýz mekânlar simgesel
olarak ele alýnýr. 
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Zaman: Takvime baðlý zaman
anlayýþý yerine Ýslâmî kültürün
zaman anlayýþý görülür.

Temsil (Mimesis) ve Tecrid
(Soyutlama) Karþýtlýðý: Geleneksel
anlatýda gerçek dünyanýn taklit
edilmesi yerine hayali ve simgesel
unsurlarla soyutlamaya gidilir.
Pozitivizmin ve sekülerizmin bir
ürünü olan modern anlatý, ola-
bildiðince bu dünyada kalýrken ve
bu dünyayý yeterli görürken;
geleneksel tahkiye, bu dünya ile yet-
inmemeye, bu dünyanýn sýnýrlý ve
kýsýtlý halinden kurtulup, öte âleme,
sonsuz hayata yönelmeye çalýþýr. 

Hayal-Hakikat Karþýtlýðý: Semavi
dinler dünya görüþü yerine âlem
görüþüne sahip olduklarýndan
"gerçek" yerine "hakikat"in esas
alýnmasýný ister. Geleneksel anlatý
da bu çerçevede bu dünyanýn sýnýr-
lý gerçeði yerine sonsuz âlemin
hakikatine yönelir.

Determinizme Karþýtlýk: Âlem
görüþüne uygun olarak her þey
Allah'ýn iradesine baðlýdýr ve
Allah'ýn "Ol" emri ile her þey olu-
verir. Bu inanç doðrultusunda
olaðanüstülükler simgesel olarak
eserlerde yer alýr.

Psikolojik Tahlil Meselesi: Ýç çatýþ-
ma, trajik boyutta ele alýnmaz,
insan-ý kâmil olma mücadelesi
olarak görülür.

Kýssadan Hisse Çýkarma: 

Geleneksel anlatý metinlerinde 
Kur'an'da anlatýlan Peygamber 
kýssalarýnýn izleri görülür.
Kýssalarýn anlatýlma amacý 
insanlara faydalý olmaktýr. Bu 
noktada irþat etme kültürünün 
önemi ortaya çýkar. Bilge kiþiler 
topluma yol göstermeye çalýþýr 
(Çetin 2004: 17-29).

Geleneksel tahkiyeyi modern anlatýdan öz
itibari ile ayýran en temel noktanýn hikmet
arayýþý olduðunu söylemek mümkündür.

Hikmet, insaný iyi olana yönelten, çirkin ve
kötü olandan alýkoyan söz olarak tarif
edildiði gibi, insanýn gücü ölçüsünde
eþyanýn hakikatini ve mahiyetini bilmesi
þeklinde de tarif edilmiþtir. "Allah hikmeti
dilediðine verir; kime de hikmet verilirse,
ona bol bol hayýr verilmiþ demektir."
(Bakara 269) ayeti, hikmetin Allah vergisi
olduðunu beyan eder. Peygamber
Efendimiz, "Hikmetin baþý Allah
korkusudur." buyurmuþlardýr. "Hak Teâlâ
yeryüzünü sizin için alçalttý, onun üstünde
yürüyün, Hakk'ýn rýzasýndan yiyin." (Mülk
15) ayetindeki rýzký Hazreti Mevlana,
ekmek olarak deðil, o rýzkýn manasýný hik-
met ve marifet olarak anlar. Ýmam Gazali
Hazretlerine göre hikmet, en yüce varlýðý
en deðerli ilimle kavramaktýr. "Kime hik-
met verilmiþse ona büyük hayýr verilmiþtir.
Bunu ise yalnýz akýl sahipleri anlayabilir."
(Bakara 269) Kim Allah'ý tanýrsa, onun
sözleri baþkalarýnýn sözlerine benzemez,
çünkü onun sözleri külli olan ile ilgilidir,
geçici olan dünya ile ilgisi pek azdýr
(Seratlý 2010: 7-8). Hikmet anlayýþý ile
yoðrulan geleneksel tahkiye anlatýcýsý, en
büyük gayesinin Allah'ý bilme ve O'na

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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kavuþma olmasýndan ötürü, kendini bu
dünya ile sýnýrlayan modern anlatýcýdan
ayrýlmaktadýr.

ÝNS HÝKÂYESÝNDEKÝ GELENEKSEL
TAHKÝYE ve DEÐER ÝLÝÞKÝSÝ 

Cahit Zarifoðlu'nun Ýns hikâyesi, gelenek-
sel tahkiyenin genel özelliklerine göre ince-
lendiðinde geleneðin hikâye üzerindeki
izlerini ve hangi deðerlerin nasýl ele alýnýp
iþlendiði tespit edilebilir. Ayný zamanda
geleneksel tahkiyenin kurgusal yapýsýnýn
hikâye üzerindeki etkileri belirgin bir þek-
ilde ortaya konurken, gelenek ve deðer
iliþkisinin hikâye üzerinde ele alýnýþ biçimi
de görülebilir. 

Ýns hikâyesi, geleneksel tahkiyenin genel
özellikleri dikkate alýnarak þu þekilde
deðerlendirilebilir:

1.  Arayýþ Yolculuðu Motifi: 

Hikâyede, aslýný ve özünü kaybettiði için
yokluk ve ýstýrap çeken bir toplumda,
ancak Allah'ý arama sürecinde sýkýntýlarýn-
dan uzaklaþabilen Ýns'in yaþadýklarý
anlatýlarak, okuyucunun hakikat bilgisiyle
uyarýlma çabasý görülmektedir. Yazara
göre, yeryüzü ve insanlýk bozulmuþluðunu
býrakýp deðiþmeye niyetlenerek adým
attýðýnda dertlerinden uzaklaþacak ve o
zaman huzura yaklaþmaya baþlayacaktýr.

Hikâye, semboller yönüyle çok zengindir.
Hikâyede anlatýlmak istenen her türlü
duygu ve düþünce semboller ile sunulur.
Özellikle Ýns'in kendisi bir semboldür. Ýns,
her devirde ve dönemde hakikati arayan
insaný temsil eder. Bu insan, yaratýcýsýný

bulma yolunda çetin mücadeleler yaþaya-
cak, sabrý ve gayreti ölçüsünde de Ýlâhî
yardýma hak kazanacaktýr.

Burada iþlenen deðer, hakikati arama ve
bulma cehdinin niyet, sabýr ve gayret
gerektiren kutlu bir süreç olduðudur. Her
insan bu yolculuðu yapabildiði ölçüde
kemalât kazanýr ve huzura erer.

2.  Ýmtihan ve Þarta Baðlý Ödül Motifi: 

Ýns, belirli bir sýnav sürecinden geçerek
idealine ulaþýr. Sýnav süresince çeþitli
engelleri ve sýkýntýlarý aþarken bir anlamda
geliþmiþ ve kendini yetiþtirmiþtir. Her türlü
fedakârlýðý yapmaktan çekinmeyen Ýns,
hayýr ve güzellik adýna attýðý adýmlarýn
karþýlýðýný Ýlâhî yardým olarak görmüþtür. 

Ýns, insanlýðýn içindeki hastalýk ve korku
gibi ýstýraplarýn çoðaldýðýný görünce azabýn
toplumdaki yaygýnlýðýný basiret gözü ile
görür. Fakat toplum yaþanan kötülüklerin
ve olumsuzluklarýn farkýnda deðildir.

Ýns, imtihan sürecinde keçisini kurban eder.
Geçmiþin sembolü olarak yorumlanabile-
cek, anne ve babasýný da kaybeder. Ýns,
toplumdaki anormallikleri görerek, inan-
dýðý doðrularý gerçekleþtirmekten geri dur-
maz, kendi kendine hayatý ve tabiatý sorgu-
lar. Üzerine örtüler örterek çileli bir imti-
handan geçer. Ýyi niyetli adýmlarýnýn ve
gayretlerinin neticesi, kalbinde Mutlak
Varlýk'ý hissederek masivadan kurtulur.

Ýmtihan sürecinde, kadýnlarýn baþlarýna
taktýklarý süsler, dünyaya ait insaný yoldan
alýkoyan, sözde geçici güzellikler olarak
ele alýnmýþtýr. Bunlarý insanýn önüne nefsin
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koyduðu engeller olarak anlamak gerekir. 
Buradan çýkarabileceðimiz deðer; her
insanýn kendi hâline göre çeþitli imtihanlar-
dan geçerken bazen varlýkla bazen de yok-
lukla sýnanabileceði ve bu sýnavlarda ancak
Ýlâhi yardým sayesinde baþarýlý olabile-
ceðidir.

3.  Figürler: 

Ýns, anne ve babasý, keçileri ve diðer insan-
lar olaðanüstü özelliklere sahiptir ve
olaðandýþý olaylar yaþar. 

Ýns, gücüyle yaptýklarýyla bir destan kahra-
maný gibidir, belirli bir sýnav sürecinden
geçerek ideale ulaþýr. Sýnav süresince
çeþitli engelleri ve sýkýntýlarý aþarken bir
anlamda geliþmiþ ve kendini yetiþtirmiþtir.
Her türlü fedakârlýðý yapmaktan çekin-
meyen Ýns, hayýr ve güzellik adýna attýðý
adýmlarýn karþýlýðýný Ýlâhî yardým olarak
görmüþtür. 

Hikâyede bir destan kahramaný gibi çizilen
Ýns, doðduktan hemen sonra büyür ve
baþka yerler görmek için yola çýkar.
Üzerinden geçtiði toprak yolun, kimler
tarafýndan nasýl yol yapýldýðýný topraða
sorar. Saðlam bir aðacý yerinden söker. Bir
tepedeki bütün aðaçlarý belinden kýrar ve
oraya bir daraðacý diker. Ýns, daðlarý, sularý
kolaylýkla aþabilecek güçtedir.

Ýns'in keçisi yaþlandýkça yeryüzündeki
otlarýn azaldýðýný görür. Yeryüzü sanki
tükenmektedir. Keçi, kendisini kurban etsin
diye uysallýkla Ýns'in önüne yatar. Ýns de
keçisini "hakimane" bir þekilde kurban eder.

Ýns'in ihtiyar anne ve babasý, ölüm vakit-

lerinin geldiðini bildiklerinde ikisi birden
kayalarýn üzerine yatarak Ýns'in önünde
yavaþ yavaþ beraberce ölür. 

Ýns, bir tepenin üzerine aðaçlarý týraþ edip,
büyük bir daraðacý kurar. Fakat o
daraðacýnýn ne iþe yarayacaðýný bilecek
durumda deðildir.

Ýns, daðlarda yaþayan Kuþçu'dan korku ve
hastalýðýn arttýðýný öðrenir. Ýnsanlar arasýn-
daki sýkýntý ve azabýn, yeryüzündeki bozul-
manýn artýþýna þahit olan Ýns'in bu kötü
gidiþe dayanacak gücü kalmamýþtýr.

Ýns, her þeyin bir tek þeyin parçasý
olduðunu ve nereye baksa hep o tek þeyi
görebilecek fýtrata ve hassasiyete sahiptir.
Ýns'e göre, tabiatýn her bir parçasý ne
olduðunu tam bilemediði þeyin bir
parçasýdýr ve ne olduðunu bilemediði þeyin
baþka þekilleridir.

Burada iþlenen deðer ise determinist ve
materyalist dünya görüþlerinin tersine, hik-
met anlayýþlarý çerçevesinde olaðanüstülük-
lerin yaþanabileceði, önemli olanýn ise bu
hallerden dersler çýkarýlmasý gerektiðidir.

4.  Zaman ve Mekân: 

Hikâyede zaman ve mekân gerçek deðildir.
Olay, geleneksel anlatýlarda olduðu gibi
takvime baðlý bir zamanda geçmez. Ýns,
doðduktan hemen sonra büyür. Ýns, daða
baktýðý bir anda, güneþ durmadan görünür
ve durmadan da akþam olur. Olaylarýn
geçtiði yer de belli deðildir ve hikâyede
tabiat tasvirleri pek yoktur.

Burada ele alýnan deðer, takvime baðlý bir
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zamanýn çok ötesinde sonsuz bir zamanýn
ve görülen maddi mekânla sýnýrlanamaya-
cak sonsuz bir mekânýn varlýðýna inançtýr.

5.  Temsil (Mimesis) ve Tecrid 
(Soyutlama) Karþýtlýðý: 

Ýns, kürklerin ve çeþitli eþyalardan
yapýlmýþ süslerin kadýnlar tarafýndan
sosyal konumlarýný belirleyecek þekilde
kullanýlmasýný sorgulayarak anlamak ister.
Yazar, burada toplumun maddi zenginlik-
leriyle yanlýþ ve gereksiz bir þekilde
düþtüðü hatalara iþaret etmektedir.  

Ýns, düþüncelere dalmýþtýr fakat "kelime-
siz" düþünmektedir. Kendini kaybederek
çeþitli haller yaþadýktan sonra ne olduðunu
tam anlayamadýðý "kelime"nin içine doð-
duðunu fark eder. Titremeler ve korku
içinde ama tam bir bilinçle "kelime"yi
yüreði ile söyler ve de dudaðý ile sesli
olarak tekrar eder. "Ve hemen ardýndan
ayný kelimenin öteki yüz adýný bildi ve
onlarý bir bir ayný þekilde tekrarladý."
(Zarifoðlu 1996:37)

Ýns, öðrendiði kelimeleri tekrar tekrar
söylemek için günlerce hiç uyumaz. Ýns'in
bedeninin bir yaný yanmýþ bir aðacýn
kovuðu gibi kararmýþtýr ve onu gören
insanlar daða kaçar. Ýns oðullarýný çaðýrýr.
Gelen oðullarý, Ýns'in yüzünde bakýlmaz bir
aydýnlýk görürler. O aydýnlýðýn etkisi insan-
da dünyaya ait her þeyi unutturmaktadýr.

Ýns'in yüzündeki nur Allah'ýn nurudur, bir
yanýnýn yanýk oluþu da aþk ateþi ile
yandýðýnýn bir göstergesidir. Ýns Allah'ta
fani olduktan sonra ilk kez insanlýk için
merhametle konuþur. Yazara göre esaretten

kurtulmuþ insan, gerçek anlamda hayýr
söyleyebilir. Ýnsanlýðýn içinde bulunduðu
yanlýþlýðý göstermek için "yeryüzünün ve
insanlarýn deðiþeceðini" söyler.

Ýns'in içine doðan "kelime" Allah'ýn zikridir
ve ancak o zikrin iç dünyasýnda doðmasý
ile dünyanýn kötülüklerinden kurtulup
huzura kavuþabilir. Ýns vahdete ulaþtýðýnda
ilk kez konuþur. Çünkü vahdete eriþmeden
söylenen söz, nefisten izler taþýyacaðýndan
pek kýymeti yoktur. Zaten Ýns de ilk kez
hikmetli bir þekilde konuþmuþtur.

Burada ise belirli bir olgunluða ulaþmadan
yapýlan her türlü iyilik ve güzelliðin eksik
ve kusurlu oluþuna dikkat çekilerek,
manevi geliþmenin ne kadar hayatî bir
öneme sahip olduðu vurgulanýr.

6.  Hayal-Hakikat Karþýtlýðý: 

Hikâyenin kahramaný Ýns, doðduktan
hemen sonra büyür ve baþka yerler görmek
için yola çýkar. Üzerinden geçtiði toprak
yolun, kimler tarafýndan nasýl yol
yapýldýðýný topraða sorar. Saðlam bir aðacý
yerinden söker. Bir tepedeki bütün aðaçlarý
belinden kýrar ve oraya bir daraðacý diker.
Ýns, daðlarý, sularý kolaylýkla aþabilecek
güçtedir.

Ýns'in keçisi yaþlandýkça yeryüzündeki
otlarýn azaldýðýný görür. Yeryüzü sanki
tükenmektedir. Keçi, kendisini kurban etsin
diye uysallýkla Ýns'in önüne yatar. Ýns de
keçisini "hakimane" bir þekilde kurban eder.
Ýns'in ihtiyar anne ve babasý, ölüm vakit-
lerinin geldiðini bildiklerinde ikisi birden
kayalarýn üzerine yatarak Ýns'in önünde
yavaþ yavaþ beraberce ölür. 
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Ýns, bir tepenin üzerine aðaçlarý traþ edip,
büyük bir daraðacý kurar. Fakat o
daraðacýnýn ne iþe yarayacaðýný bilecek
durumda deðildir.

Ýns, daðlarda yaþayan Kuþçu'dan korku ve
hastalýðýn arttýðýný öðrenir. Ýnsanlar arasýn-
daki sýkýntý ve azabýn, yeryüzündeki bozul-
manýn artýþýna þahit olan Ýns'in bu kötü
gidiþe dayanacak gücü kalmamýþtýr.

Ýns, her þeyin bir tek þeyin parçasý
olduðunu ve nereye baksa hep o tek þeyi
görebilecek fýtrata ve hassasiyete sahiptir.
Ýns'e göre, tabiatýn her bir parçasý ne
olduðunu tam bilemediði þeyin bir
parçasýdýr ve ne olduðunu bilemediði þeyin
baþka þekilleridir.

Bir gün daðlar, suyun üzerindeki küçük bir
dal parçasýnýn suya batýþý gibi yere batar.
Yerden ateþler fýþkýrýr ve her yeri duman
kaplar. Bu durum Ýns için çok þaþýlacak bir
þey deðildir. Bir baþka gün gökten sanki
alev yaðmýþ ve her taraf yanmýþtýr. Ýns, bu
duruma da þaþmaz. Yanmamýþ aðaçlar
gördüðünde yeniden bir daraðacý kurar.
Ýns'in hanýmý bunun ne anlama geldiðini
anlayamaz.

Ýns bir çadýrý içine alacak bir baþka çadýr, o
çadýrý da kapsayan bir baþka çadýr, sonra
daha büyük bir çadýr kurdurur ve karanlýk-
ta en küçük çadýra girer. Çadýrlarýn
çullarýný da ýþýk sýzmasýn diye kapatýr ve
baþýna bir ayý postu geçirerek topraða
doðru eðilir ve düþüncelere dalar. Evrenin
ve insanlýðýn gerçekliðini anlamaya çalýþýr.
Daha sonra üzerindeki çadýrlarý fark
etmeden, onlarý parçalayarak dýþarý çýkar.
Daðdan aðaçlarý ve kayalarý yýkarak iner.

Her yeri daðýtýr. Ýnsanlara zarar verir. Ölü
ve yaralýlarla diðer insanlarý karþýsýna
toplar ve her nefes alýþýnda göðsünden dal
kýrýlmasýný andýran sesler duyulur. Ýns, ilk
kez konuþmak ister fakat aðzýndan ses çýk-
maz. Aðzýný yukarýya doðru kaldýrýp uzun
bir süre ulur. 

Kayadan aþaðý bir kütük gibi düþen Ýns'in
göðsünden gürültüler gelmektedir. Gözleri
kanlanmýþtýr ve yuvasýndan çýkacak
gibidir. Çevresindekiler Ýns'in bu halinden
korkarlar. Ýns kýmýldayýp oturuncaya kadar
günler geçer. Kadýnlar baþlarýna taktýklarý
süs eþyalarýný fýrlatýp atarlar. Yüzlerine
çamur sürerler.

Burada da dünyanýn sýnýrlý ve insaný boðan
maddi unsurlarýndan sýyrýlýp, hakikatin
güzelliklerini keþfetmenin önemi ve hayatý
ona göre düzenlemenin gereði, deðer
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

7.  Determinizme Karþýtlýk:

Ýns, doðduktan hemen sonra büyür.
Daðlarý, ovalarý, geceyi ve gündüzü yer-
lerinde görmek için atýný, keçisini, kadýnýný
hazýrlar. Ýns'in yolda kuvvetle sarýldýðý bir
aðacý yukarý çekebilmesinden olaðanüstü
güçlere sahip olduðunu anlarýz.

Ýns'in keçisi kurban edileceðini hisseder ve
uysal bir þekilde kesilmek üzere boynunu
uzatýr. Ýns'in anne-babasý da öleceklerini
anlayýnca kayalarýn üzerine yan yana
sýrtüstü yatarlar ve beraberce yavaþ yavaþ
ölürler. Ýns de uzaktan onlarý sadece
seyreder. Ýns, hayatý sorgulayýp, örtünün
altýnda çilesini doldurduktan sonra ilk kez
"kelime"yi Allah'ýn bir ikramý olarak
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yüreði ile söyler, dudaðý ile sesli olarak
tekrar eder. Ayný kelimenin öteki yüz adýný
da bilir ve onlarý tekrar eder. Ýns'e bilgi
marifete ulaþma þeklinde doðmuþtur.

Ýns'in bir yaný yýldýrým çarptýðý için yarýsý
yanmýþ siyah bir aðaca dönmüþtür. Ýnsanlar
ilk anda bundan korkarlar fakat Ýns'in
yüzüne, anlaþýlmaz ve çok bakýlmaz bir
aydýnlýk gelmiþtir.

Allah'ýn zikri Ýns'in kalbinde doðmuþtur.
Ancak Allah'ýn zikri ile sýkýntýlarýndan kur-
tulmuþ ve huzura ermiþtir. Allah aþký ile
yanýþýnýn bir göstergesi olarak Ýns'in bir
yaný kömür gibi yanmýþtýr. Ýns'in yüzünde-
ki nuru görenler dünyaya ait her þeyi
unutur. Çünkü Ýns Allah'ta fani olmuþtur.

Burada da Allah'ýn iradesine teslim olan
Ýns'in ilâhi yardým sayesinde olaðanüstü
güzelliklere ve mükâfatlara kavuþmasý
hikâyede deðer olarak anlaþýlmalýdýr.

8.  Psikolojik Tahlil Meselesi: 

Ýns'in içinde zýtlýklar, kargaþalar ve çatýþ-
malar yoktur. Ýns, þüphe ve tereddüt hisleri-
ni yaþamaz. Hikâyenin baþýndan itibaren bir
kahraman gibi hareket eder. Yazarýn kurgu-
ladýðý aþamalarý sabýrla geçerek bir olgun-
luða ulaþýr. Ýns'in baþýna her gelen, maksuda
ulaþmada bir vesile durumundadýr. Sonuçta
hedefe varýlarak mutlu son gerçekleþir.

Ýns'in iç içe geçmiþ çadýrlarýn içinde ve örtü
altýnda, derinleþtiðini gösteren faaliyetleri
kemale ermede önemli bir davranýþ olmuþ-
tur. Burada dýþ dünyadan uzaklaþma ve
kalpte derinleþme söz konusudur.
Herhangi bir trajedi ile sarsýlmayan Ýns,

hikâyede bir kahraman olarak çizilmiþtir.
Örnek bir þahsiyet olarak kahramanýn neleri
yapýp neleri yapmamasý gerektiði hususlarý
bir deðer olarak kabul edilebilir.

9.  Kýssadan Hisse Çýkarma: 

Ýns hikâyesi, çaðýn manevî hastalýklarý
sebebiyle buhranlar yaþayan toplumlarýn
içinde bulunduðu çaresizlikleri gözler
önüne serer. Hikâye, böyle bir toplumda
Allah'a ulaþmak için gayret eden kiþinin
karþýlaþtýðý engelleri aþarken yaþadýklarýna
çözümler sunmaya çalýþan, modern bir
mesnevi özelliði göstermektedir. Hikâye
kiþisi "Ýns" bu yönüyle tüm insanlýðý temsil
etmektedir.

Hikâye, iyi niyet ve sabýrla, en zor þartlar-
da bile hedefe ulaþmanýn mümkün
olduðunu göstermeye çalýþýr. Ýnsan,
kötülük hatta felaket gibi algýlanabilecek
durumlarý, amaca ulaþmak için kendi lehine
çevirebildiði ölçüde baþarýlýr. En önemlisi,
Allah kendisine doðru atýlan adýmlara,
misli ile gelmektedir. 

Hikâyede insanýn baþýna gelen her iyi veya
kötü durumdan hikmet nazarý ile dersler
çýkarabilmesi yine bir deðerdir. Aslýnda
hikâye edilenden maksat da kiþinin kendi
payýna düþeni alabilmesidir.

SONUÇ 

Ýns hikâyesindeki dinî ve tasavvufî kay-
naklý deðerlerin geleneksel tahkiyenin
özelliklerinden yararlanarak ele alýnýþ biçi-
mini tespit etmek, deðer-gelenek iliþkisini
ve edebî eserdeki mahiyetini deðerlendire-
bilmek bakýmýndan önemlidir. Böylece
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kültür ve medeniyete ait zenginliklerimizin
insanýmýzý ve toplumuzu ne yönde ve nasýl
þekillendirdiði veya þekillendireceði mese-
lesinde yeni bakýþ açýlarý ortaya çýkacaktýr.
Ayný zamanda söz konusu yaklaþýmlar,
edebî eserlerin çok boyutlu irdelenmesine
katký saðlayacaktýr, düþüncesindeyiz.
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Özet: Bu çalýþmada yeni Türk þiirinin oluþma döneminde "güzellik" kavramýnýn yaný sýra "aþk" ve
"tabiat" anlayýþýnýn þairlerce nasýl telakki edildiði kýsaca deðerlendirilmiþ; ardýndan Tevfik Fikret
ile Cenap Þahabettin'in makalelerinde bu kavramlarýn ele alýnýþý üzerinde durulmuþtur. Her iki
þairin -farklý konularda birçok þiirinin olmasýna karþýn- "aþk" ve "tabiatý" ortak konu olarak seçmiþ
olmalarý, konu sýnýrlamasýnda belirleyici olmuþtur. Bu sebepten önce þairlerin bütün þiirleri göz-
den geçirilerek aþk ve tabiatý konu alan þiirlerinin tasnifi yapýlmýþ; sonra bu kavramlarýn þair bakýþ
açýsýna göre þiirlere nasýl aksettiði tahlil edilmiþtir.

Anahtar Sözcükler: Tevfik Fikret, Cenap Þahabettin, aþk, tabiat, güzellik, þiir, gece, kýþ, bahar.

Abstract: Through the formation period of new Turkish Poem, how the sense of "love and nature"
as well as the term "beauty" was understood by the poets, was briefly evaluated, then, it was
emphasized how these terms were handled in Tevfik Fikret and Cenap Þahabettin's articles. The
fact that both poets -despite having numerous poems on different issues - choose love and nature
as a common topic has been distinctive in restricting the topic. Fort this reason, firsty the poets' all
poems were skimmed through and were classified, then how these terms reflected into peoms
according to the a poetic point of view.

Keywords: Tevfik Fikret, Cenap Þahabettin, love, nature, beauty, poem, night, winter, sprin 

ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

TEVFÝK FÝKRET VE CENAP ÞAHABETTÝN'ÝN
ÞÝÝRLERÝNDE "AÞK VE TABÝAT" ANLAYIÞI

Gülten BULDUKER

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatý 
A.B.D. Ankara    

376

THE SENSE OF LOVE AND THE NATURA IN TEVFÝK
FÝKRET AND CENAP ÞAHABETTÝN'S PEOMS

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 75



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

GÝRÝÞ

Türk þiirinde yenileþme hareketleri, batýyla
kurulan siyasî ve sosyal temaslarýn yoðun-
laþtýðý XIX. yüzyýl ortalarýnda baþlamýþtýr.
XIV. yüzyýldan itibaren uzun yýllar var-
lýðýný sürdüren Divan Edebiyatý'nýn kendini
yenileyememesi karþýsýnda, batýlý bir
eðitimle yetiþen genç nesil, kendini yeni bir
edebiyat arayýþý içinde bulur. Ýþe baþlarken
ortaya koyacaklarý edebiyatýn içerik ve
þekli yönü konusunda fazla düþünmelerine
gerek yoktur; çünkü Avrupa, sanatý ve
kültürel bütünlüðü ile gençleri kendisine
hayran býrakmaktadýr. 

Tanzimat Edebiyatý olarak adlandýrýlan
dönemde halka yönelme,  halký aydýnlatma
ve eðitme çabasý içine giren Þinasi, Namýk
Kemâl ve Ziya Paþa'nýn ardýndan  (Parlatýr,
1992:3) Recâizâde Mahmut Ekrem,
Abdülhak Hâmit, Sami Paþa-zâde Sezai ve
Nabi-zâde Nâzým'dan kurulu ikinci nesil,
bu sosyal sanat anlayýþýný arka plana iterek
"insan"ý ve onun þahsî maceralarýný ele alýr.
(Akyüz  a,tr.:49)       

Yine bu dönemde Namýk Kemâl, eski þiir
geleneðini Celâl Mukkademesi'nde yerden
yere vurur. Recâizâde, edebiyatýn güzel
sanat dallarý içindeki yerini, özelliðini
Ta'lîm-i Edebiyat, III. Zemzeme'nin ön
sözünde, Takdîr-i Elhân, Pejmürde ve
Takrîzât'ta deðerlendirir; þiir hakkýndaki
düþüncelerini açýklar. Þiir sanatýný batýlý bir
yaklaþýmla ele alýr. "Sanatýn maksadý
güzelliktir." (Recâizâde 1311:77) der;
duygu, düþünce, hayal, tabiat ve üslûp
güzelliðinden bahseder. Þiirde konu güzel-
liðini yaratabilmek için daha çok tabiata
aðýrlýk veren ve yazdýklarýnda konu olarak

tabiatý seçen þairlerin daha baþarýlý olabile-
ceðini ileri sürer. Tabiat, ona göre sonsuz
bir kaynaktýr; "Zerrâttan þumûsa kadar her
güzel þey þiirdir." (Recâizâde 1302:9)
Tabiattaki en küçük varlýklardan tutun da,
en geniþ kavramýyla, öteki yaratýklara
kadar uzanan bir konu güzelliðine dikkat
çekmek ister. Þiirlerinin baþlýca temasý
"aþk" ve "tabiat"týr; ayný temalar,
Abdülhak Hâmit'in þiirlerini de besler.
Hâmit, tabiata özlem duygusunu Sahra ve
Belde gibi eserlerinde dile getirmiþtir. 

Servet-i Fünûn Dergisi, Tevfik Fikret'in
baþýna geçmesine kadar fen bilimlerine
iliþkin yayýn yaparken Cenap Þahabettin,
Halit Ziya ve öteki gençlerin katýlmasýnýn
ardýndan edebiyat sahasýna kayar.
(Parlatýr,1992:30) Servet-i Fünûncular,
edebiyatta estetik bir gaye arar ve edebiy-
atýn fayda peþinde koþmadýðýný, ahlâkçý bir
gaye gütmediðini ýsrarla belirtirler.
Cenap'ýn edebiyattan beklediði doðrudan
doðruya deðil, dolaylý bir güzelliktir. Fakat
edebiyattan fayda beklenmemesi gerektiði-
ni söylemek edebiyatýn faydasýzlýðýna
inanmak demek deðildir. Kendi heyecanýný
ustaca bir üslûpla ifade eden ve ayný
duygularý okuyucuda yaratabilen insan,
hayatî âmillere hizmet etmiþ olur.
(Ercilasun 2009: 112-113)  

Tevfik Fikret, konuya daha basit ve sade
yaklaþýr:

"Edebiyat insaný okumaya, okuya okuya
'fikir'den lezzet almaya alýþtýrýyor. Zihin o
sayede tatlý tatlý çalýþýyor; çalýþtýkça bir keyif,
bir huzur, bir teceddüd hissediyor. Git gide
fikir daha ziyade inceliyor. Kalp daha ziyade
rikkat buluyor." (Tevfik Fikret 2000: 56)
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Fikret, güzellik anlayýþýný þöyle dile getirir:
"Havâss-ý zâhire ve kuvâ-yý bâtýnanýn fevka't-
tabî'a teyakkuz ve tenevvürünü icap eden bir
tecellî-i bedî'adýr. …Evet güzellik… O Hüda-
nümâ nur þevk-yâb-ý iltimâî olanlarý meshur
etmekten baþka bir þeye yaramaz; þu var ki
bu meshur ediþ dünya kadar fevâ'id-i
ma'neviyye husule getirir." (Tevfik Fikret
2000:314-317)

Kenan Akyüz, Servet-i Fünûn hareketinin
þiirin konularýnda yaptýðý deðiþikliklerin
baþýnda, Tanzimat devrinin getirmiþ
olduðu "her güzel þeyin" þiire konu olabile-
ceði formülündeki "güzellik" kaydýný
kaldýrmak olduðunu belirtir. Bu suretle
þiirin konusu sýnýrsýz bir þekilde geniþley-
erek, þairin herhangi bakýmdan ilgisini
çeken her þeyin þiire konu olabileceði
kabul edilmiþtir. Bu arada, þairin günlük
hayatýna ait basit olaylar da þiire çokça gir-
miþtir. Bununla beraber, gerek mizaçlarý ve
gerekse yaþadýklarý devrin aðýr siyasî ve
sosyal þartlarý yüzünden, çoðunlukla ferdî
duygular ve hayallere yer veren Servet-i
Fünûn þairlerinde, "aþk", "tabiat", ve "aile
hayatý" baþlýca temalarý teþkil eder. (Akyüz
a,tr.: 94) Bu görüþ, genel bir deðer-
lendirmeyi ifade etmekle birlikte birçok
araþtýrmacýnýn tekrar ede geldiði bir þeydir.
Sanatçýnýn eserine yansýyan gerçeklikte
mizacýn daha belirgin olduðunu kabul
edersek devrin siyasî ve sosyal þartlarýnýn
ikinci plânda bir yer iþgal edebileceðini
söylemekte sakýnca görmeyiz. Kaldý ki
Servet-i Fünûn devrinin adý anýlan iki
önemli þairi vardýr. Bunlardan Cenap
Þahabettin sanatta güzelliði yansýtmak
niyetinde olduðunu açýkça dile getiren
yazýlar kaleme almýþtýr. (bkz.: Ercilasun,
2009) Tevfik Fikret ise hayata karþý ne

hissedip düþünmüþse hiç çekinmeden þiir-
lerine yansýtmýþtýr. (Parlatýr 2004:51-80)
Onun dil ve edebiyat yazýlarý ince-
lendiðinde de görüleceði üzere, yenilik
arayýþýnýn yaþandýðý süreçte, þairler ve
romancýlar yeni þekil denemeleri ve muhte-
va arayýþlarýný özgürce tatbik etme çabasý
içerisindedirler. (bkz.:Tevfik Fikret 2000)  

Tevfik Fikret ile Cenap Þahabettin'in
"aþk" ve "tabiat" anlayýþý:

Cenap, Edebiyat-ý Cedîde'nin tabiata olan
ihtiyacý tespit ettiðini söyler. Ona göre,
insan tabiatla iç içe olan bir varlýktýr.
Bundan dolayý tabiatýn tesiri ile beþerî his-
leri birbirinden ayýrmak ve sýnýrlarýný
çizmek mümkün deðildir. Tabiat herkeste
deðiþik tesirler uyandýrýr. Þair, tabiatta
yaþamalý ve tabiatla bütünleþmeli; tabiatýn
gizli güzelliklerini, sanat güzelliði ile telif
ederek ortaya koymalýdýr. O, tabiat
karþýsýnda mesut bir âþýktýr. Tabiatý ona
býrakmalý, buna karþýlýk ondan bir his ve
hayal zemzemesi beklemelidir. Bu zemze-
menin tesir derecesi, edebiyattaki iler-
lemenin ciddî bir ölçüsü olabilir. (Cenap
Þahabettin 1313:18-20)

Tevfik Fikret ile Cenap Þahabettin þiirin
yaný sýra nesir de kaleme almýþlardýr. Bu iki
þairi mizaçlarý yönüyle ayýrmak
mümkündür. Fikret, Cenap'a göre çok
karamsardýr; hatta bazý þiirlerinde þairin
melânkolik bir ruh halinde olduðu da çok
belirgindir. Dönemin sosyo-kültürel olay-
larýnýn etkisiyle politik ve metafizik konu-
lu birçok þiir yazmýþtýr.  Þair, bu þiirlerde
yerine göre büyük bir ümitsizlik dile
getirirken bazen de aþýrý bir nefretle siyasî
eleþtiride bulunmuþtur.
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Cenap'ýn da karamsarlýðý dile getiren þiir-
leri vardýr. Kasîde-i Elem, Elhân-ý Nâlân
gibi. Þair bu þiirlerde insanoðlunun çektiði
elemi dile getirir.

Hayat-ölüm, gençlik-yaþlýlýk, hayal-
hakikat zýtlýðýnýn dýþýnda alegorik, aile
hayatý, tabiat, aþk gibi konularda da Fikret
ve Cenap'ýn karþýlaþtýrýlabilecek pek çok
þiiri mevcuttur. Biz çalýþmamýzýn kap-
samýný sýnýrlandýrma düþüncesiyle iki usta
þairde ortak olan "aþk" ve "tabiat" konu-
larýný ele almayý uygun görüyoruz. Önce
her iki þairin "aþk" ve "tabiat" konusunu ele
alan þiirlerini tasnif etmek yerinde olur.
Þunu belirtmeliyiz ki bir þairin þiirlerini tek
bir konuda tasnif etmek doðru deðildir.
Tasnif yapýlýrken bir þiirde, birden fazla
konunun iþlenebileceði göz önünde tutul-
malýdýr. Örneðin Fikret'in özellikle tabiatý
konu alan þiirlerini, siyasî, metafizik þiir-
leri arasýnda da deðerlendirmemiz
mümkündür. Fikret'in Sis þiirinin hem
siyasî hem de tabiatý anlatan özellikleri söz
konusudur. Ayný þekilde çoðu kez bir aþk
þiiri de tabiatla iç içe olabilir.

Tevfik Fikret'in tabiat þiirleri:  
(Alýntýlar: Tevfik Fikret, 2001)  

Yapma Çiçek Yapan Kýza, Beyaz Yelken, Bir
Levha, Bir Yaz Levhasý,  Âþiyâne-i Lal, Bir
Tablo,  Hayran, Sezâ, Ýlk Sâniha, Bahâriye,
Bahar, Bilsen Ne Âfet Olmuþsun!, Hüsnün,
Bir Subh-ý Safâ Ýdi, Bûse-çîn, Kýt'a, Þarký,
Neþîde, Þiir Parçalarý, Bir Mektuptan,
Karþý, Salýncakta, Dere Kenârýnda, Þelâle,
Tulû'a Karþý:, Bir Levha Ýçin, Bahâr-ý
Terâne-dâr, Dehr-i Nihân, Berf-i Zerrin,
Akþam, Ufk u Hilâl, Perî-i Hazân, Yaðmur,
Karlar, Mihr-i Zemherîr, Baharda,  Toprak,

Bir Ân-ý Huzûr, Yeþil Yurt,  Mâ'î Deniz,
Heykel-i Sa'y,  Âveng-i Þühûr.

Fikret, tabiat þiirlerinin çoðunu Rübâb-ý
Þikeste'de toplamýþtýr. Senenin on iki ayýný
Âveng-i Þuhûr'da tasvir etmiþtir. Bunun
dýþýnda tabiatýn deðiþik manzaralarýný
içeren þiirleri de vardýr. O, tabiatý âdeta
renklendiren bir þiir tarzýný Türk edebiyatý-
na kazandýrmak ister. Dergilerde yayým-
lanan fotoðraf ya da tablo altýna þiir yazma
alýþkanlýðýný baþlatýr. Hayran, Bir Yaz
Levhasý gibi. 

Þair, tabiatý anlatan þiirlerinde renkli bir
tasvirin yaný sýra, duyguya yer verir.
Manzum hikâye tekniðini de kullandýðý
þiirlerinde tabiat, bir fon olmaktan öte,
insanla bütünlük içerisinde bir kompozisyon
sergiler.  

Serbest müstezat þeklinde kaleme alýnan
Hayran manzara karþýsýnda dile gelen
duygularý ifade eder. Bu þiir, Türk þiirinin
modern nazma doðru yol almasýnda önem-
li bir yere sahip olmakla birlikte, tabiat ve
insanýn baðýný anlatýr. Yaðmur'da bir yað-
mur yaðmasý anýnda duygulanma ve iç
sýkýntýsý dile gelir. Yaðmur tanelerinin
âhenkli bir þekilde camlara vurmasý
Cenap'ýn Elhân-ý Þitâsý'ný hatýrlatýr.  Bu
þiirin son dizeleri sanki ileride þairin ruh
dünyasýnýn çok karamsar bir hal alacaðýnýn
habercisi gibidir:

"Söner þimdi, manzûr olurken demin

Heyûlasý karþýmda bir âlemin

Açýlmaz ne bir yüz, ne bir pencere;

Bakýldýkça vahþet çöker yerlere." (s.345)
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Yapma Çiçek Yapan Kýza þiirinde de ayný
þekilde, seyredilen çiçekçi kýzýn þairi
düþündürmesi söz konusudur:

"Zîra bu tabîatýn hilâfý: 

Bir yapma nikab içinde elbet

Gülmez yüze çehre-i muhabbet." (s.110)

Fikret'in tabiat þiirleri belirgin bir ana fikir-
den yoksundur. Bu þiirlerin son dizelerinin
okuyucuda hafif tesirler uyandýran ve hay-
atýn faniliðini ifade eden umutsuzlukla
noktalanmasý ortak özelliðidir. Þairin hay-
atý olumsuz algýlayýþýný Toprak þiirinin son
dizesinde de anlamak mümkündür:

"Bence timsâl-i esfeliyyetsin,

Kara toprak, mazîký zilletsin;

Benden efsûs- bî-nihâye sana!" (s.400)

Fikret'in tabiatý romantik tarzda iþlediði
þiirlerinin en dikkate deðer olaný Sezâ'dýr.
Manzum hikâye özelliði taþýyan þiirde þair,
arkadaþýyla (Sezâ) yaptýðý gezintiyi ve
arkadaþýnýn ölümünü anlatýr. Balýkçýlar,
Beyaz Yelken, Maî Deniz gibi þiirlerinde ise
denizin gizemli hýrçýnlýðýný deðiþik moti-
flerle dile getirir. Mâ'î Deniz þiirinde teþhis
sanatýný kullanarak maî denizin tertemiz
uyuduðunu tasavvur eden þair, tüm gece
seyrettiði ma'sum yüzlü denizin kendi
nazarýyla kirlenmesinden korkacak kadar
da hassastýr. Balýkçýlar'da ise deniz ile
kadýn motifini birlikte deðerlendirmiþtir:

"Kayýk çocuk gibidir:Oynuyor mu kaydetme,

Dokunma keyfine; yalnýz tetik bulun, zirâ

Deniz kadýn gibidir:Hiç inanmak olmaz ha!"

(s.275)

Þermin'deki þiirlerin büyük bir kýsmý,
çocukta tabiata karþý ilgi, sevgi ve merak
uyandýrmak arzusuyla hece vezniyle
kaleme alýnmýþtýr. Bu þiirlerin çoðunda
Fikret, Rübâb-ý Þikeste'de ve diðer bazý
þiirlerinde olduðu gibi tabiatý, teþhis sanatý
ile yansýtýr.

Fikret, bir Musâhabe-i Edebiyye'sinde eski
þiirimizden örnekler vererek þairlerin
mevsimleri nasýl tasavvur ve tasvir ettiðini
deðerlendirir. "Eski þairlerimiz bahar ile
yazý, hazan ile kýþý daima karýþtýrmýþlardýr.
Onlarýn takviminde 'fasl-ý dey' mevsim-i
rebî'î takip eder, hazan gelir, berk ü bâr-ý
bahârý târ u mâr eyler; arada koca bir yaz
kaybolur"der. Verdiði örnekleri karþýlaþtýrarak
kendi beðenisini açýklar. Nedim'in tabiat
tasvirlerini içeren bir þirini över: (Tevfik
Fikret 2000:34)

"Gel ey fasl-ý bahârân mâye-i ârâm u
hâbýmsýn!

Enîs-i hâtýrým, kâm-ý dil-i pür-ýztýrâbýmsýn.

…

Ne hâlettir sana baktýkça ey cû! Ömrüm

eksilmez.

Meðer zincir-i bend-i pâyý ömr-i pür-
þitâbýmsýn?" (s.34)

Fikret, bir Hafta-i Edebî'sinde ise Nef'î'nin
iki beyitini örnek vererek "insan ne kadar
yenilik taraftarý olursa olsun, nazm-ý
kadîmimizin birer heykel-i dehâ-nümâsý
olan o birkaç þâir-i þehrin asarýný okuyup
da meclûp kalmamak mümkün olmuyor"
der. Onlar kendi zamanlarýna göre yazýlmýþ
þeylerdir. "Te'essürât-ý hakîkîyye ve ede-
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biyye-i beþere taallûk edenleri pek yoktur.
Þu sebeple sermedî bir hayata iktiran ede-
memeleri lâzým gelir gibi göründüðü halde
iþte yaþýyorlar." (Tevfik Fikret 2000:229-
230)

Ayný zamanda ressam olan Fikret'in, kendi
resimlerini her ay için yazdýðý þiirlerle
beraber yayýmladýðý bir örneðe bakalým:

"Mayýs bir köylü kýzýdýr; saf u dil-ber, þûh
u sevdâkâr

Çiçekler, kuþlar etrafýnda, fevc-â-fevc ü
reng-â-reng." (s.514)

Akþam ve Ufk u Hilâl adlý þiirlerinde
akþamýn hüzünlü tablosu Fikret'in tabiata
çok renkli ve deðiþik cephelerden bakýþýnýn
örnekleri olarak deðerlendirilebilir. Karlar,
Krizantem, Süs, Köyün Mezarlýðýnda gibi
þiirleri de baþarýlý tabiat þiirleri arasýndadýr.

Tevfik Fikret'in aþk þiirleri: 

Süha ve Pervin, Ýlel- ebed, Bir Hicran-ý
Muvakkatten Sonra, Seninle, Sen Olmasan,
Ömr-i Muhayyel, Âh! Aðlasam…, Lerziþ-i
Hazân, Birlikte, Gazel, Bir Gazel,
Mes'ûdiyyet-i Aþk, Cânân-ý Girîzâna, Ey
Þîve-kâr, Gül!, Tahassür, Tesdîs, Hayâl,
Güzelsin, Dedim ki:, Bir Manzum
Hikâyenin Mukaddimesi, 'Sevdâ Mýsýn,
Ümmîd Misin, Neþ'e Misin Sen?', Diðer,
Bir Matla, Hüsnün, Ud Çalarak Þarký
Söyleyen Bir Güzele:, Melâl, Bir Söz, Ne
Güzel Çocuk!, Bir Levha, Bir Tenezzühten
Avdette, Kamer Hanýma Hitâp, Metrûke,
Gül-Efþân, Dokundun Hissime, Ey Kýz!,
Eþ'âr-ý Muhabbetten, Ayrýlmam, Nakþ-ý
Nâzenîn, Belki, Hayýr!..., Zerriþte, Birlikte,

Krizantem, Leyl-i Vedâ, Þekvâ-yý Firâk,
Sükûn Ýçinde, Firâk u Telâkî,  Tesâdüf,
Ýkinci Tesâdüf, Son Tesâdüf

Tevfik Fikret'in sanat yaþamýnda fikir
yapýsýndaki deðiþimlerin izlerini açýkça
izlemek mümkündür. Sanatýnýn ilk yýllarýn-
da hafif duygulanmalarý anlatan aþk, tabiat
ve sosyal konulu þiirler yazarken sonralarý,
siyasî kaygý ve heyecanlarýný dile getir-
miþtir. Bir aþk þairi olarak nite-
lendirilemese de pek çok aþk þiiri vardýr.
Romantik anlayýþýn etkisi altýnda yazýlan
bu þiirlerin özelliði cinsellikten uzak, ince
bir hissediþin ifadesi olmalarýdýr. 

Ömr-i Muhayyel tasavvur edilen tabiat
içinde sevgiliyle gözlerden uzak bir mekân
özlemini dile getirmesi bakýmýndan Ahmet
Haþim'in O Belde'sini hatýrlatmaktadýr: 

"Yalnýz ikimiz, bir de o: mab'ude-i þi'rim;

…

Her sahn-ý hakîkatten uzak, herkese mechûl; 

Bir safvet-i ma'sûmenin âgûþ-i terinde

Bir leyle-i aþkýn müte'ennî seherinde

Yalnýz ikimiz sayd-ý hayâlât ile meþgûl."  (s.368.)

Bir tiyatro metni gibi kaleme alýnan Süha
ve Pervin tabiatýn kucaðýnda muhabbet
eden iki sevgilinin ruh halini sergiler. Süha,
aþýrý duygusal, ürkek ve kararsýz bir âþýk,
onun karþýsýnda Pervin ise atak, cesaret
verici bir genç kýzdýr. 
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SÜHA

"Müstaðrak esirî bir tabîat… Açýk, sarý,
uzun, târumâr saçlarýnýn daðýlýp örttüðü
beyaz alnýnda dîmî bir çîn-i infi'âl ile,
aðlar gibi bakan mâî gözlerini dallarýn
arasýndan karlý bir þâika gibi görünen
bulut parçasýna dikmiþ… Devam ile:"

Uzak deðil, þu küçük zirve-i sefîde kadar,

Þu parlayan tepecik yok mu? Âh, bî-
hareket

Alýp götürse bizi…

PERVÝN

"Esmer Nermin câzibe-i hüsnüyle meyyâl
bir vücut… Parlak, mütebessim enzâr-ý
tahakkümünü âþýkýnýn solgun çehresine
serperek:"

- Þâ'irâne hulyânýz;

Fakat niçin? Bu ma'îþet fena mý?
(…)

SÜHA

"Müteaccip ve müteheyyic"

- Biz seviþmiyorsak eðer
Kalýr gözünde seviþmek ilel-ebed münker!

Seviþmemekse bu, seviþmekten ihtiaz edelim;

O çünkü pek hatýr-engîz, o çünkü pek
mü'lim Bir ihtisas olacak; ben tahammül
eyleyemem."(s.262-271)

Tesadüf þiirleri duygusallýðý yansýtan
çarpýcý bir örnektir:

"Niçin o çehreyi görmekte titredim birden

O dîdelerde niçin gizli bir nigâh aradým?

Deðil garâm-ý heves-perverâne mu'tâdým,

Niçin o gözlere dikkatle baktým öyle
iken?..."(s.391)

Ýkinci Tesadüf'te bu çekingenlik ve ürkek-
lik yerini aþk arayýþý ve ümidine býrakýr:

"Dedim ki: Ýþte hakikat bu, hep kusûru
yalan;

Deðil garâm-ý heves-perverâne mu'tâdým,
Bu dîdelerde fakat bir nigâh-ý aþk aradým!"     
(s.392)

Son Tesadüf'te ise uzaktan seyredilen
sevgilinin varlýðý ile avunma söz
konusudur:

"Evet , o geçti, o hem bakmadan geçti gitti;

Güneþ de, þimdi açýlmýþ ufukta hande-
nümâ,

Eder gibiydi uzaktan benimle ihtihzâ…"
(s.393)

Þair, aþký yüce bir duygu olarak düþünüyor;
ancak hayata karþý ümitsizliðini de
belirtmeden geçemiyor. Aþkýn gerçek-
liðinin aslýnda hayatýn faniliðinde yerini
ümitsizliðe býrakmaya mahkûm olduðunu
Ýlel-ebed'de dile getiriyor:
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"Ýle'l-ebed… Ýki rûh-ý mu'âþýkýn bu ümîd,

Bu va'd-i muðfil-i sevdâ penâh-ý kalbi idi;

Fakat ne fikr-i ba'îd:

Hayât-ý zâ'il içinde muhabbet-i ebedî!.."
(s.361)

Bir Hicrân-ý Muvakkatten Sonra'da ise
yine, hayal dünyasýnda sevgiliyle söyleþen
âþýk hayatýn acý gerçeðini hatýrlar:

"Çak etti etbâk-ý tahayyülde uçarken

Bir sadme-i bâliyle hakikat bu zýlâli;

Öðretti hayât en acý bir ders ile birden

En giryeli hicrâný… bütün hüzn-i leyâli!" 
(s.373)

Þairin bir yandan aþk ümidine kapýlmak
isterken diðer yandan hayatýn faniliðine
karþý düþtüðü çýkmazý yansýtmasý bakýmýn-
dan Seninle… ve Sen Olmasan… þiirleri
de güzel birer örnektir:

Seninle… 

"Fakat niçin bu güzel yol sonunda bir uçurum?

Yazýk deðil mi, bütün sâha-i emel böyle!

Bu yol, be râh-ý sa'âdet de -âh korkuyorum!

-Mü'ebbeden çýkacak bir harâbe-i kasele…

Evet, niçin bu güzel yol sonunda bir uçu-
rum?"(s.364)

Sen Olmasan…  

"Gurûba karþý düþündüm sükûn içinde bunu:

Fenâ deðil seviþip aðlamak, fakat heyhât

Bükâya deðse hayât!..." (s.366) 

Cenap Þahabettin'in tabiat þiirleri:
(Alýntýlar: Cenap Þahabettin, 1984) 

Temâþâ-yý Leyâl, Temâþâ-yý Hazân,
Yakazât-ý Leyliye, Terâne-i Sabâh, Elhân-ý
Hazân, Makdem-i Yâr, Elhân-ý Þitâ, Leyal-
i Zâhire, Aks-i Mah, Meþcere-i Saadet, Ab
ü Ziya, Terane-i Mehtab,  Mâh-ý Nýsfü'l-
Leyl, Son Arzû, Ta'iyin-i Metâlib

Cenap Þahabettin'in ölüm, yaþlýlýk gibi
hayatýn çeþitli yönlerini dile getiren þiir-
lerinden baþka Münacât gibi metafizik
konulu þiirleri de vardýr. Ancak þiirde
güzellikten baþka bir gaye aramayan þairin
asýl ünü, "aþk" ve "tabiat"ý anlattýðý þiir-
lerinden gelir. Bu temalara bir de "kadýn"ý
eklemek gerekir. Cenap'ta tabiat, genellik-
le, Fikret'in þiirinde olduðu gibi, hayal ve
hisle örülmüþ, tamamýyla sübjektif bir tabi-
attýr; bütün güzelliðini hayalin zengin ren-
klerinden alýr. Sergilenen manzaralardaki
dýþ dünya, þairin iç dünyasýyla bütünleþen
güzel bir bütünlük arz eder. Þair, Fikret gibi
mevsimler için þiir yazmýþtýr;  mevsimler-
den sonbahar ve kýþ; vakit olarak ise akþam
saatlerini tercih etmiþtir. Cenap, Leyâl-i
Zâhire, Yakazât-ý Leyliyye, Makdem-i
Yâr'da karanlýðýn her þeyi görünmez kýldýðý
akþam vaktinde, tüm duyularýyla geceyi
dinlemeye dalmýþtýr. Nýsfü'l-Leyl, Terâne-
yi Meh-tâb, Aks-i Mâh yine þairin gece
saatlerindeki hislerini yansýtmaktadýr.  
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Cenap'ýn Benim Kalbim adlý þiiri Servet-i
Fünûn þairlerinin hassas duygu dünyasýný
sergilemesi bakýmýndan ilginç bir örnektir.
Yazdýklarý þiirlere bu "hastalýklý" kalbin hay-
atý algýlayýþ ve düþünüþ biçimi yansýmýþtýr:  

"Gördüðün dil-þikeste-i takdîr,

Bil, senin kalb-i nâ-ümidindir.

Öyle takdîr eder ki Rabb-ý Kadîr,

Ebedî hastadýr dil-i þair"(s.124-125)

Cenap'ýn þiirleri de Fikret'inki kadar renkli
ve hatta biraz daha fazla ses unsuruyla yük-
lüdür. Veznin yarattýðý âhenk doðanýn
sesiyle uyum halinde bir müzikaliteye
ulaþýr. Þair, doða tasvirlerini önemser.
Þiirlerinde çokça istiare sanatýna yer ver-
miþtir; ancak bu istiareler sembolle ilgili
olmayýp alýþmamýþ hayalleri içermesiyle
önem arz etmektedir. Aþaðýda verilen þiir-
ler, gece vakti duygu yoðunlaþmasýný
sergilemesi bakýmýndan dikkate deðer
örneklerdir. Riyah-ý Leyâl,'de kiþileþtirilen
gece rüzgârýnýn þairle sevgili arasýnda
postacýlýk yaptýðý ilginç bir örnektir. 

"Ey bâd-ý peyem-res,

Ol dem getir ondan bana sen gizlice bir ses;

Ol dem götür, ey bâd-ý þeban-gâh,

Benden ona bir ah" (s.149)

Cenap'ýn akþam þiirlerinden olan Temâþâ-yý
Leyal  ile Yakazat-ý Leyliye'nin ilk iki dizesi,

"Gel bu akþam da serbeser, güzelim,

Ýhtizâr-ý hazân-ý seyredelim"

mýsraý ile baþlar. Sevgiliye seslenen þair,
Temâþâ-yý Leyâl'de suskun geceyi seyred-
erken dilsiz karanlýklarda her þeyin görün-
mez oluþuyla, ebediyeti düþünür; kendini
aciz hissetmekten ümitsizliðe kapýlýr,
sevgilinin de karanlýðýn gölgesiyle örtünm-
eye baþladýðýný fark eder. Yakazat-ý
Leyliye'de ise uzaklardan gelen piyano
sesine bülbül þakýmasý karýþýr. Yine bu
þiirin sonu da ümitsizlikle noktalanýr.

Benzer bir davetle baþlayan Temâþâ-yý
Hazân'da sevgilinin ilgi çeken vasfý da
"hazân-lika" dýr. Sonbaharýn geliþiyle her
þeyin yerle bir olmasý þairde deðiþik
çaðrýþýmlar uyandýrýr. 

"Gel bugün de, sükût ile güzelim,

Ýhtizâr-ý hazâný seyredelim" (s.219)

Rüzgâr bir "müteverrim"e benzetilir, bütün
kâinat öksürüklerle dolu "büyük hasta-
hane-i etfâl" olur. Kýrgýn, gamlý tabiat
tasviri "gamlý hemþirelere" dönüþür. Her
bölümünde ayrý bir manzara sergilenen
þiirin son dizelerinde hüzün, yerini ümide
býrakýr. Þair, bu sefer de sevgiliyi baharý
hayal etmeye çaðýrýr: 

"Yeter artýk nezâremiz güzelim,

O senin mevti görmemiþ dîden

Korkarým incinir bu rü'yetten;

Gel, bahar-ý hayali seyredelim…" (s.222)

Terâne-i Sabâh ise horoz sesiyle uyanýlan
bir günün sevincini yansýtýr. Elhân-ý Þitâ'da
tasvir edilen kýþ manzarasýyla âdeta bir
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resim çizilir. Bu þiiri deðerli kýlan þekil,
vezin ve tüm âhenk unsurlarýnýn bir musýki
oluþturmasý ve çizilen resimle bütün-
leþmeleridir. Þair, karýn sessiz yaðýþýný
eþini kaybeden bir kuþun uçuþuna ben-
zeterek bir kanat çýrpma sesi duyuruyor.
Geride kalan bir baharýn hüznüne karlarý
ortak ediyor ve karlarýn düþtükçe
aðladýðýný söylüyor. Ýlginç olan yeryüzünü
örten karlarla bahara ait güzelliklerin derin
bir sessizliðe gömülmesine raðmen o sessiz
tabiat içerisinde okurun, tabiatýn sessiz
þarkýsýný dinleyebilmesidir. Manzara
Temâþâ-yý Hazân'da olduðu kadar harap
deðildir; ama yine özlenen bahardýr. Çünkü
bahar mutluluðu, kýþ ise hüznü çaðrýþtýr-
maktadýr. "Göklerden emeller gibi rîzan
oluyor kar / Her sûda hayâlim gibi pûyân
oluyor kar" dizeleri þairin saadet duygusu-
nun yok olmasýndan duyduðu korkuyu
ifade etmektedir. Ayný ümitsizlik Fikret'ten
verdiðimiz yukarýdaki örneklerde de vardýr.
Þairler hayal-gerçek çatýþmasýný ve her
saadetin bir gün son bulacaðý korkusu
içerisindedirler. Bu, Servet-i Fünûn
kuþaðýnýn ortak bir korkusudur. Mehmet
Rauf'un neredeyse tüm romanlarýnda bu
korku hâkimdir. Hatta romanda Mehmet
Fauf aþký nasýl yansýtmýþsa Cenap'ýn da
ayný anlayýþla aþk þiirleri yazdýðýný söyle-
mek abartýlý olmaz. 

Cenap Þahabettin'in aþk þiirleri:

Son Arzû, Don Juan, Diyojen,
Unutmayalým, Giysû-yý Yâr, Benim
Kalbim, Þi'r-i Mahzûn, Hakîkat-ý Sevdâ,
Aðlasam, Berk-i Hazân, Temâþâ-yý Leyâl,
Riyâh-ý Leyâl, Temâþâ-yý Hazân, Yakazât-ý
Leyliye, Senin Ýçin, Makdem-i Yâr, Dest-i
Yâr, Çeþm-i Yâr, Rûh-ý Yâr, Hayal-i Yâr,

Yâr-ý Muhayyel, Unutulmayan Saniye,
Hakikat-i Sevdâ, Hayal-i Râiyâne, Sürud-ý
Seher, Seni Dinlerken, Nekahat-ý Kalb  

Cenap'ýn hayat ve sanat anlayýþýnýn kay-
naðýný aþk teþkil eder. Ona göre, bütün
güzel eserler, aþk ve faziletin ürünüdür.
Aþký kaldýrýrsanýz"âlem-i nefâis" tamamýy-
la boþalýr. Aþk naðmelerinin kesilmemesi
gerekir; çünkü ilerlemenin bütün
meyveleri, "aþk ile fen, felsefe, sanat, þiir,
musiki ve medeniyet aþkýn eseridir. Þiir,
hayat ve aþk daima beraber olmalýdýr."
(Akay 1997:19-20) 

Cenap'ýn aþk þiirleri Fikret'inkilere göre
daha arzulu hatta þehvet yüklüdür. Þair her
ne kadar romantik ve hassas bir söyleyiþe
sahip olsa da aþkýn derinliðini yansýtacak
bir manevî duyuþu yansýtamamýþtýr. Þiirleri
incelendiðinde aþk anlayýþýný ve hatta kadý-
na bakýþýný anlamak mümkündür. Don
Juan'da:

"Ey benim münhezim fütâdelerim,

Sevdiniz hep sevilmeden beni siz;

Yanmak isterdi göðsünüzde serim

Ateþimden kül oldu âteþiniz."  

Derken, aslýnda gerçek sevgiyi yaþa-
madýðýný, kadýnlarla birlikteliðinin maddî
plânda kaldýðýný itiraf etmektedir. Kendini
beðenmiþliðini ve zevk düþkünlüðünü ifade
etmeye þu dizeler yeterlidir: 

"Sanki âvâre bir güneþtim ben

Her su üstünde in'ikâs ettim:
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Dîdeler parlardý hayâlimden

Kimseden þu'le almadým kendim."
(s.267-268)

Devam eden dizelerde avucundan geçen
"hazinelerin" bir kýymeti olup olmadýðýný
nefsine sormadýðýný söylerken aslýnda kadý-
na deðer vermediðini de itiraf etmektedir.
Bir kadýndan geçince diðerine koþmuþ ve
bunu aþk zannetmiþtir. Unutulmayan
Saniye'de ise sevgiliyle "þu hâk-i siyeh"ten
uzaklaþtýran mest oluþ dile gelirken
Ba'de't-Telâki'de "Hayat-ý vaslýnýn üstünde
bir hayat ararým" demekten çekinmez.
Ýnsan ruhunun gizlediklerini içeren
Diyojen de bu yönde ilginç bir örnektir.
Hakîkat-ý Sevdâ'da bir müddet için göz
kamaþtýran aþkýn hem çekiciliði hem de
korkutan bir cazibesi dile getirilir. 

Son Arzu'da ise çapkýn þairin gönlü durul-
maya baþlamýþtýr. Artýk arzulanan gelip
geçici hevesler deðil, ebedî bir mutluktur.
Fikret'in Ömr-i Muhayyel'i ile Ýlel-ebed'ini
anýmsatan bu þiirde, yaþamda mutluk yerine
mutluluðu ölümle ebedî kýlmak arzulanýr.

Cenap, sevgiliyi "Birlikte terk-i cism ede-
lim mevte, bir gece / Mest-i garâm iken"
diye çaðýrýrken Mehmet Rauf'un roman
kahramanlarýný hatýrlatmaktadýr. Düþlenen
sevda, gerçek bir mekânda deðil, ruhlarýnýn
birleþtiði bir "hadîka-i ebediyyet" te
yaþanacaktýr. 

Riyâh-ý Mesâ ve Firak'ta sevgiliyi  kay-
betme korkusu hakimken Riyâh-ý Ýlham,
Mülhime-i Eþ'arýma, Yâr-ý Muhayyel, Sana
Dair, Pür-Hüzn ü Heves'te þairin sevgili ile
ilham perisini birleþtirdiði görülür.

Pür-Hüzn ü Heves:

"Ben þair olaydým sana, ey yâr-ý dil-ârâm,

Hemþîre-i rûhun gibi sözler getirirdim;

Bulsam sana lâyýk yeni bir riþte-i ilham

Her beytime bir hissimi baðlar da verirdim.

Veznim sesin olsaydý, neþîdemde bulurdum

Þi'rin daha hiç duymadýðý lahn-ý amîki 

Yâdýmda kalan sözlerini yazmýþ olurdum

Yazsam sana þâyeste olan nazm-ý rakîki." 
(s.232)

Cenap'ýn Giysû-yý Yâr, Dest-i Yâr, Çeþm-i
Yâr, Rûh-ý Yâr, Hayal-i Yâr, Makdem-i Yâr
gibi aþk þiirlerinde sevgili bir uzvu ya da
bir özelliði ile anlatýlýr.  Fikret'in birçok aþk
þiirinde geçen "aðlamak" fiili þairin duy-
duðu ya da duymak istediði aþk acýsýný dile
getirir. Cenap da ayný fiili sýk sýk kullan-
makla birlikte Aðlasam þiirini kaleme alýr.
"Âh, aðlasam senin ile leb-ber-leb
aðlasam" dizelerinde de görüldüðü gibi
aþk acýsýyla çekilen "ah"lar Cenap'ýn þiir-
lerinde biraz daha derinleþmiþtir.

SONUÇ

Yeni Türk þiirinin oluþum aþamasýnda her
ne kadar yenilik arayýþý sürse de þairler,
gelenekten bir anda kopamamýþtýr. Eski
þiirin þekil özellikleri yeni denemelerle
kýrýlýrken içeriði de alýþýlmadýk duygu ve
düþüncelerle deðiþme yolunu tutar. Þinasi,
Namýk Kemâl ve Ziya Paþa'nýn þiirlerinde
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yenileþmenin izleri görülse de dönemin
ikinci kuþaðýnda yenilik sanat cephesinde
amacýna ulaþýr. Türk þiiri batýlý bir þiirin
sanat kalitesine ulaþma yolunda ilk adým-
larýný atmaya baþlamýþtýr. Servet-i Fünûn
Dönemi'nde ise artýk Türk þiiri, yeni hayal
ve þekil denemeleriyle bir döneme ismini
yazdýracak konuma yükselir. 

Bu çalýþma, Tevfik Fikret ve Cenap
Þahabettin'in kendi dönemlerinde adlarýn-
dan çokça söz ettirecek þiirlere imza attýk-
larýný ortaya koymuþtur. Özellikle ele
aldýðýmýz "aþk" ve "tabiat" konusundan söz
etmemiz gerekirse, þairlerin bu kavramlara
o güne kadar yüklenenlerden daha farklý bir
hayal ve duygu deðeri yükledikleri açýktýr.
Tabiatýn insanla uyum içinde ses ve tasvir-
lerle saðlanan manzara içerisinde sunul-
masý, musiki ve resim sanatýnýn þiire aksi
yönüyle ilginç örnekler verilmiþtir.
Þiirlerde teþhis ve istiare sanatý en çok ilgi
çeken edebî unsurlardýr. 

Ýçerik açýsýndan önem arz eden bir husus da
Servet-i Fünûn romanlarýna yansýyan
karamsar ruh halinin þiirlerde de mevcut
olmasýdýr. Bu durumu, o dönem þair ve
yazarlarýnýn birbirlerinin eserlerinden çok
etkilenmeleri ve döneme hâkim romantik
anlayýþla açýklamak mümkündür.
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Özet: Modern Türk þiirinin önemli isimlerinden biri olan Salâh Birsel,  40 kuþaðýnýn þairleri
arasýnda sayýlmakla birlikte,  zamanla kendi þiir anlayýþýný belirlemiþtir. Birsel'in þiirinin önemli
taraflarýndan biri sýradan insaný, kendi küçük dünyasýnda vermiþ olmasýdýr. Bu dünya, evden
evrene uzanan bir geniþlik arz eder.  Þiirde sýklýkla mekân ile ilgili kavramlarý kullandýðý görülen
þairin, dýþ mekâna ait beþerî unsurlarýn yanýnda, kozmik mekân unsurlarýna da yer verdiði olur.
Fakat þiir evreninde mekânsal baðlamda en büyük yere ev ve mahalle oturur. Birsel'in mekânla
nasýl bir iliþki kurduðunun incelenmeye çalýþýldýðý bu makalede, mekânýn þairin duygu dünyasýn-
daki yeri ve yansýmalarý çözümlenmeye, dolayýsýyla yaþanan hayatýn izlenimlerinin veriliþ
biçimine cevap aranmaya gayret edilmiþtir.

Anahtar Kelimeler: Mekân, ev, evren, mahalle, baba ocaðý. 

Abstrac: Salah Birsel is one of the important names of modern Turkýsh poem. He is counted
between forty- generations poets also he determines his poetry. One of the important sides of
Birsel's poem is to give ordinary person in his small world. This world show a wideness which is
lie down from universe to universe.

Birsel often uses concept about place. He gives in human factors which belong to outdoor and ele-
ments of the cosmic space. But according to spatial sense in universe of poetry  home and district
cover the biggest part. In this article is examined the relationship of the poet with place and is
solved where the place is in poets feeling world and reflections. So   try to answer to given form
in the life impression.

Keywords: Place, home, cosmos, district, stove dad

ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

SALÂH BÝRSEL'ÝN ÞÝÝRÝNDE MEKÂN

Gülsemin HAZER 
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü                      

388

THE PLACE IN SALAH BÝRSEL'S POETRY

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 87



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

GÝRÝÞ

Cumhuriyet dönemi þairlerinden Salâh
Birsel (1919-1999), Dünya Ýþleri (1941)
adlý eseriyle þiir dünyasýna adým atar. Türk
þiirinde ilk defa derli toplu bir poetika
kaleme alarak þiir anlayýþýný ortaya koymuþ
olan þair (Uyguner 1991: 68).  aradýðý
özgünlüðe zaman içinde ulaþýr.

Hikâye, roman ve tiyatro denemelerinden
sonra, lise sýralarýndayken þiirler de kaleme
alan Birsel'in bu ilk denemeleri, kendisinin
de ifade ettiði gibi, toplumcu bir duyarlýlýk
taþýr ve çoðu söyleyiþ olarak Necip Fazýl,
biçim olarak de Nazým Hikmet etkisindedir
(Uyguner 1991: 28-29).

Mahmut Bahar, Birsel'in öykünme döne-
minden sonra kendisini 1940 kuþaðýnýn
içinde bulduðunu ve 1955 yýlýndan sonra da
Ýkinci Yeni'ye kayýtsýz kalmadýðýný, zaman
zaman kapalýlýða varan fakat anlamsýzlýða
kaçmayan þiirler kaleme aldýðýný ifade eder
(Alýntýlayan Korkmaz vd 2007: 256).

Birsel, þiir anlayýþýný oluþturmaya gayret
ederken öncelikle geleneksel þiirin özellik-
lerinden uzaklaþarak sanatsýz ve yalýn bir
anlatýmýn peþine düþer. Böylece gerçek
þiire geçtiðini belirtir (Birsel 1988:186).
Þiir yolculuðunda sýradan olanýn deðil,
Necatigil'in ifadesiyle; zekânýn zaferini
ara(r) ve konularýný alaya alýr, duyarlýðý
öldürür görünerek ona düþündürücü yaný
çoðalmýþ bir tazelik kat(ar).(Böylece)
baðýmsýz bir þiir yapýsý kurmayý baþarýr
(Necatigil 2000: 94).   

Bununla birlikte, þiirleri incelendiðinde
Birinci Yeni þiiriyle olan baðýný tamamen

koparmadýðý da görülür. Garip tesiri þiirde-
ki varlýðýný korumaya devam ederken, iki
elim, iki gözüm dediði alay ve yergi
vazgeçemediði bir anlatým biçimine
dönüþür   (Uyguner 1991: 66).  

Aradýðý özgünlüðü yergi ve ironi ile
yakalamýþ olan þair, çoðunlukla kendi
buluþu olan kelimelerle renklendirdiði bir
tür mizaha ulaþýr ve bu anlatým tutumunu
þiir yaþamý boyunca korur.

Birsel'in þiirinde yaþanan çevre, insaný
kuþatan dýþ dünya önemli bir yer kapla-
maktadýr.  Eþyalarý, olaylarý sessizce
seyrederek yeryüzünü keþfe çýkan þairin
dikkatinin, mekân ve mekâný kaplayan nes-
neler üzerinde yoðunlaþtýðý hissedilir. 

Dolayýsýyla onun þiiri mekândan baðýmsýz
deðildir. Varlýklarýný belli mekânlara borçlu
olan bu þiirlerdeki uzamsal zinciri, evin
bölümlerinden baþlatýp sokaða, mahalleye,
þehre ve daha geniþ manada dünyaya doðru
geniþletebiliriz.

Bu incelemede, Salah Birsel'in þiirinde
mekâna bakýþý, mekâný iþleyiþi ve betimley-
iþi incelenmeye çalýþýlacaktýr. Bir baþka
ifadeyle mekânýn, þairin duygu dünyasýnda
býraktýðý izlerden hareketle, þiirin evreni olan
kozmos çözümlenmeye gayret edilecektir.

Birsel'in þiir evrenindeki mekân algýsýna
geçmeden önce, bu kelimenin sözlük
anlamýna gidilecek olursa, mekân
kelimesinin Arapça "kevn" kökünden
türemiþ; yer, mahal, ev, oturulan yer, uzay
(Devellioðlu 2000: 604) anlamlarýna
geldiði görülür.
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Mekân, "bir þiirin dekoru olurken bütün
verilerini iç mekân olarak ifade edilen
hafýzadan alýr" (Bachelard 1996:72 ).
Dolayýsýyla þiirde yer alan mekânýn, þairin
muhayyilesinin bir ürünü olarak yeniden
üretilmiþ kurmaca bir sahne olduðu ifade
edilebilir. 

Varlýðýyla insan hayatýnda önemli bir yer
iþgal eden mekânýn ve mekânsal unsurlarýn
þairin duygu aðýna takýlmasý,  þiire girmesi
þaþýrtýcý bir durum deðildir. Hiç þüphesiz
bu üretimde yaþanmýþlýklarýn ve gerçeðin
payý büyüktür. Mekânýn çaðrýþtýrdýklarýyla
üretilen her þiir, beslendiði kaynaða çok
þey borçlu olacaktýr. 

Henri Lefebvre The Production of space
(Mekânýn Üretimi) adlý çalýþmasýnda
mekân için üç ayrý kavram kullanýr.
Mekânsal pratik (spatial practise),
mekânýn temsilleri (representations of
space) ve temsilî mekânlar (representional
spaces). Bu kavramlar dizisi sýrasýyla,
yaþanan (lived), düþünülen (conceived) ve
algýlanan (perceived) yerleri gösterirler
(Alýntýlayan Narlý 2007 :14). 

Lefebvre'ün tasnifinden yola çýkarak
Birsel'in þiirlerine bakýlacak olursa, yaþan-
mýþ mekânlardan hareketle üretilmiþ temsili
mekânlarýn yer aldýklarý görülür.  Hiç þüphe
yok ki, hatýralarýn arasýndan seçilen bu
mekân; þiirsel bir özellik yüklenerek þiire
ait yeni bir mekân olur ve kurgusal mekân-
la gerçek mekân arasýndaki bað güçlenir. 

Þair, düzenlenmiþ, doðal, kozmik (Narlý
2007:15) mekânlardan hareketle ürettiði
mekânlarda geçmiþ günleri arar. Bu nokta-
da, Birsel'in temsili mekânýn, yaþanan

mekânla örtüþtüðü belirtilmelidir. Þair,
þiirsel mekâný üretirken, muhayyileden
olduðu kadar, tabiattan da yardým alýr.
Onun þiirinin evreni, sýradan insanýn
bilindik küçük dünyasýdýr. Bu somut evren
içinde en özel yer, eve aittir. Ev, þairin
geçmiþini imler. 

Þiirde okur için açýlan düþ kapýlarý(ndan)
(Bachelard 1996:42 ) girip þairin ürettiði
kurmaca evrende hülyalý bir yolculuða
baþlanýldýðýnda; eve, sokaða, mahalleye,
þehre ve dünyaya açýlan uzun koridorlarýn
davetkar çekimiyle karþýlaþýlýr. Okurun
yabancýsý olmadýðý bu dekor, þiirin kurma-
ca evrenini, yaþanan dünyaya açar.   

1.EV

Bachelard, evi insan varlýðýnýn ilk evreni
geçmiþin tiyatrosu olan belleðimizin deko-
ru olarak tanýmlar ve insanýn düþünceleri,
anýlarý, düþleri için en büyük birleþtirici
güçlerden birinin yaþamýþ olduðu ev ya da
evler (Bachelard 1996: 35) olduðuna iþaret
eder.

Ýlk þiir kitabý Dünya Ýþleri'inde toplanan
þiirlerde mekân, þairin varoluþ evrenlerine
göre seçilmiþ, içtenlik mekâný (Bachelard
1996:64) olarak nitelendirilebilecek yer-
lerdir. Þair, kitaba verdiði isimden baþla-
yarak þiirin mekânlarýný, yaþadýðý dünyaya
baðlar. Birinci bölüm, okura yönelik sami-
mi bir davet içermektedir; "Evimizin Ýç
Kapýsý". Okuyucu, þiirin öznesinin
mahremiyetine usulca süzülür. Bu sessiz
sedasýz giriþ, þiirlerin yalýn anlatýmýyla
bütünleþir. 

'118 No. lu Ev' þiirinde mekân ile özne
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arasýndaki derin bað, evle kurulan iliþkiyi
ortaya çýkarýr. Yaþanan eve dair çeþitli
hatýralar nakledilirken, þiirin öznesi ile ev
özdeþleþir ve ev, artýk ruhun çözümlen-
mesinin bir aracý (olur) (Bachelard 1996:36).
Düþler mekâný (Bachelard 1996:37) olarak
nitelendirilebilecek bu evde, çocukluðun
tatlý günleri kaygýsýzca yaþanmýþtýr.

Þehrin sokaklarýndan içeriye yönelmiþ olan
þair, samimi bir hikâyeyi anlatmaya koyu-
lur. Sokaktan eve yöneliþ, mekânsal bir
daralmaya neden olsa da anlatýlan hikâye
büyür.  Daha önce sokaðýn bir öznesi olarak
kendini idrak ediþ, bu þiirde baba ocaðý ile
gerçekleþtirilmeye çalýþýlýr. Þiirde, ev
aracýlýðýyla açýlýp okunabilecek bir sözlük
sunulur okura (Ýçinsel vd. 1997: 15). Bu
sözlük, her dizesiyle kocaman bir dünyaya
açýlan evin sözlüðüdür. 

Birsel'in þiirinde yer alan ev, en doðal ve en
gerçekçi anlam ve iþleviyle görünür (Narlý
2007:151).  Bu nedenle evi, dolayýsýyla
aileyi, yuvayý konu alan þiirler,
mahalleyi/sokaðý konu alan þiirlerden fark-
lý olarak samimiyeti, yakýnlýðý ve aidiyeti
çok daha güçlü bir biçimde hissettirirler.
"Bu evi, insanlarýný, oturduklarý odayý ve
sobayý tanýdýðýný" söyleyen sesin bütün
dikkati, "baba ocaðý"na yöneliktir: 

Bu evin insanlarý üzülür
Düþüncelerimden
Þair olduðumu

Bu evin insanlarý bilir (Dünya Ýþleri s.15)
Mahalle; babasýnýn mahallesi olmasýna
raðmen, þairi anlamamýþ, "gökyüzüne karþý
þiir yazdýðýný, coþtuðunu, bir memuriyeti
olduðunu, aþklarý olduðunu (ve hatta) yaþý

gelip geçtiði halde evlenemediðini" (Dünya
Ýþleri s.9) görüp bilememiþtir.  Bu nok-
tadan hareketle denilebilir ki, þair, þiirinde
sokak ile ev arasýna kesin bir sýnýr çizerek;
samimiyeti, yakýnlýðý, bilinip-görülmeyi,
kabul görürlüðü doðrudan eve/aileye
baðlayarak baba ocaðýna Bachelard'ýn yük-
lediði anlamý yüklemektedir.

Bu evin her odasýnda 
Bir düþüncem vardýr.
Her penceresinde 
Gözetlediðim bir kýz
Kitaplarýmý bu evde okudum
Aþklarýmý bu evde bitirdim
Bu evde geldi
Aklýma yolculuk etmek 
(Dünya Ýþleri s.13) 

'118 No. lu Ev' þiirinin ilk iki dörtlüðünde
açýkça görüldüðü gibi, þair varoluþunu evle
gerçekleþtirmektedir. Evin mekânsal
baðlamdaki her unsuru ve burada yaþayan-
lar,  sokaðýn ilgisiz insanýndan farklýdýr.
Evin yakýn ilgisine karþýlýk veren özne,
onlar için çok þey yapmýþtýr; "ekmeklerini
yoðurmuþ, sularýný çekmiþ, tepsilerini
götürmüþ(tür) fýrýna" (Dünya Ýþleri s.13). 

Ev, þairin içtenlik dünyasýnda büyük bir
deðer haline gelmiþ, içinde ölümsüzleþmiþ
ve bir düþ gibi yeniden yaþanmaya
baþlamýþtýr (Bachelard 1996:34).

Birsel için ev, bir bütünlük ve tamamlanma
mekânýdýr. Þairin mikro kozmosu olarak da
ifade edilebilecek olan ev; fizikî varlýðý
makro kozmosun kötülüklerinden korur,
hatýralarý, hayalleri, umutlarý da kendi
güvenli alanýnda saklar. Bu küçük evren,
büyük evrende yitip giden her þeyi içinde
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tutarak geçmiþi bugüne baðlar ve
hatýralarýn daðýlýp gitmesini engeller
(Bachelard 1996:34). Çünkü ev bir korun-
ma yeridir. Dýþ ve iç arasýndaki bu temel
zýtlýk, Birsel'in ev ile mahalle arasýndaki
samimiyet ve aidiyet ifadesinde kendini
açýkça gösterir; mahalle anlamaz ve
bilmezken,  ev anlar ve bilir. 

Sosyal bir kurum olarak tanýmlanan aileyi
içine alan ev, þiirde dönülmek istenilen bir
yer olmaktan çok, buruk bir sýzýyla hatýr-
lanan bir yuvayý imler.  Þiirin mekâný olan
ev, nesnelerinden arýnmýþ, içi boþ bir sahne
gibidir.  Bu anlamda hatýralarýn biriktir-
ildiði evde, yaþantýya ortak olan diðer kiþi-
lerin varlýðýnýn açýkça ifade edilmemiþ
olmasý dikkat çekicidir.

Þair, 'Salâh Birsel'in Aþký'nda geceleri ah
ile yataða düþen bir oðlanýn, Taksim'de
oturan bir sarýþýna duyduðu tutkulu aþkýn
arzuhalini ilan ederken; evi, "kýzla oðlanýn
arasýný ayýran bir dört duvar" (Dünya Ýþleri
s.17) olarak betimlemektedir. Bu þiirde,
þairin sevdiði kýzý görmesine (gözetleme-
sine) imkân tanýmayan ev, 'Aþk Ýçinde
Ölmek'te öznenin dünyaya karþý hayran-
lýðýný ve tutkusunu dile getirmesine
yardýmcý olur. 

Þiirde sözü edilen pencere, evin önemli bir
parçasýdýr. Pencere, evi dýþarýya açan
dýþarýyý da içeriye taþýyan önemli bir
baðlantý unsurudur ve öznenin, dünyaya
açýlmasýna imkân tanýr: "Hele o pencere-
den görünen gökyüzü yok mu/ Bütün
aklýmý baþýmdan aldý" (Dünya Ýþleri s.27)
dizeleri "40 kuþaðýnýn" en önemli þairi olan
Orhan Veli'nin "Deli eder insaný bu dünya"
dizeleriyle anlam ve ifade bakýmýndan

neredeyse örtüþür. Þairlerin bakýþ açýlarýn-
daki benzerlik, þiirin devamýnda da kendi-
ni hissettirir. Uyguner, Salah Birsel'in ilk
dönem þiirlerinde Orhan Veli'nin þiirine
benzeyen bir yan bulunduðunu, fakat
zamanla þairin bu yakýnlýktan uzaklaþarak
þiirine toplumsal bir özle yergiyi kattýðýný
ifade eder (Bkz. Uyguner 1991:64).

Orhan Veli'yi deli eden dünya, Birsel'i
þaþýrtýr. Þairin bu þaþýrma haline tekrar dön-
mek kaydýyla "ev" kavramýný deðer-
lendirmeye devam edelim. 

Varoluþunu mekân aracýlýðýyla gerçek-
leþtiren þair,  bir eve/odaya sahip olmaya
büyük anlamlar yükler. 'Bir Þairin Ölümü'
þiirinde, dünyadan ayrýlýþýný hikâye eden
þair, "baþkentte þiir kitaplarýyla dolu bir
odasý olduðuna" (Dünya Ýþleri s.31)  dra-
matik bir vurgu yapar. Þairin ölüme ve
dünyanýn faniliðine duyduðu tepki, "aslýn-
da zamana ve mekâna yayýlmak isteyen bir
ölümsüzlük arzusunun ürünüdür" (Jung
2009: 73).  

Ölümün daima hayatý ve varlýðý kovalýyor
olmasý, nihayetinde þairin mekân ve nes-
neyle olan baðýný da koparacaktýr.
Muhtemelen þairi mutsuz eden durum,
dünyanýn geçici olmasýdýr.   Ebedî olmayan
bu hayatta, aslýnda hiçbir þeyin gerçek
manada sahibi olmayan insan, yine de bu
yok oluþa üzülür. Varlýða baðlanan insan,
dünyadaki her þeyin bir tür sona doðru koþ-
makta olduðunu hüzünle fark eder. 

Birsel,  'Hacivatýn Evi' þiirinde eve baþka
bir gözle bakar. 
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HACÝVAT'ýn evi
Köþede ufaraktan
Bir tüfek atýmý duraktan
Kapý pencere elekten
Döþemeler zemberekten
Dökülmekten
Sökülmekten
Ýncelmiþ süprülmekten 
(Köçekçeler s.104)

Þiirin mekâný olan hayal evin yaþamaktan
eskimiþ/yorgun düþmüþ olduðu hissedilir.
Öylece bir köþeye konulmuþ olan evin
macerasýný nakleden þiir, gerçeði deðil bir
düþü anlatýr. Þair, bu kez duygu ve
düþüncelerini somutlaþtýrmak için hayalî,
kurgusal bir mekân var eder ve onu seyre
dalar. 'Hacivatýn Evi' þiirinde mekân da,
insan da uzay boþluðunda salýnýp durur.
Bir tür yerçekimsiz bir evrenin varlýðýný
akla getiren dekor, hayali kahramanlarýn
hikâyeleriyle uyumludur.

Narlý,  Birsel'in Dünya Ýþleri adlý kitabýnda-
ki þiirlerde gündelik hayatý olgusal bir
düzlemde yansýtan dönem þiirlerindeki gibi
þehre, mahalleye ve eve uzandýðýný ve daha
sonraki þiirlerinde de bu mekânsal tabaný
hep koruduðunu dile getirir (Narlý
2007:149). Bu açýdan bakýldýðýnda Haydar
Haydar'da yer alan þiirler, þairin gerçek
mekânla iliþkisini açýða çýkarmasý bakýmýn-
dan dikkate deðerdir. Söz konusu kitapta
yer alan þiirlerde, þairin "ev"e yüklediði
anlamlarýn çeþitlendiði görülür. 'Gayya'
þiirinde "Siz evlerden çýkmayýn / Siz uyku-
lardan uyanmayýn" (Köçekçeler s.11)
dizelerinde sözü edilen ev, duyarsýz olanýn
sýðýndýðý ya da sýðýnmasý gereken bir yeri
imlemektedir. Daha sonra evin yerini "dar
ve güdük bir çadýr" alýr (Köçekçeler s.14).

'Bir Gazel Sevilere' þiirinde ise evin duvar-
larý kalabalýða karþý bir maskedir
(Köçekçeler s.29). Þair,  hayatýn olumsu-
zluklarýný gördükçe;  mutluluðun, huzurun
ve rahatlýðýn mekâný olan evden uzaklaþýr. 

Birsel, zaman zaman eve ve mahrem alana
melankolik bir ruhla bakar ve orada insanýn
yalnýzlýðýný görür. 'Dünyayý Saran
Melankoli' þiirinde, "Bense odamýn ten-
hasýnda yazdým bu þiiri / Kimse týnmadý"
(Yalelli, s.49) diyen ses, hem odanýn
mahremiyetine hem de þiir yolculuðundaki
yalnýzlýðýna dramatik bir vurgu yapmak-
tadýr. Þiirin öznesini dýþ dünyanýn
kötülüðünden koruyan ev,  'Ev' þiirinde
daha romantik bir iklimi kucaklar. Özneyi
dýþarýdaki yaðmurdan koruyan ev, bulut-
lara dair mektuplar yazýlan bir düþ evreni-
dir (Varduman s.52).  

Birsel'in, Dünya Ýþleri'nden sonra eve ve
dýþ dünyaya olan bakýþý deðiþir. Yergi ve
ironinin hâkim olduðu bu bakýþ açýsýnda;
deðiþime ve saflýðýn yitimine duyulan tep-
kinin etkili olduðu söylenebilir.

'Ev-Kadýn-Moda' (Köçekçeler s.88)þiirinde
"Sizin ölmenize daha çok var" diyen ses,
kadýna gündelik iþlerini hatýrlatýr.
Yaþamanýn da bir çaba istediði ironisi,
kadýnýn evle çevrili dünyasýna ve bu dünya-
da geçen zamanýn ortaya çýkardýðý
kýsýrdöngüye iþaret eder. Bir ömrü evin dört
duvarý arasýnda geçiren kadýn, ölüme kadar
hep ayný iþleri ayný ahenkle tekrarlar durur. 

2.EVREN

2.1.Mahalle:
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Birsel'in þiirinde yer alan evren, mahalleden
þehre, oradan da tüm dünyaya uzanýr. Þair,
içinde yaþadýðý dünyayla uyumlu ve mutlu
bir birliktelik kurma arzusundadýr. Fakat
dünyanýn hýzla deðiþmesi, günün geçmiþe
benzememesi ve öte âlem fikrinin olmayýþý,
hem þiire yerginin ve ironinin girmesine
hem de bir tür þaþkýnlýkla dünyanýn
seyredilmesine yol açmýþtýr denilebilir.

Dünya Ýþleri'nde yer alan birçok þiirde þair,
varoluþ evrenlerinden biri olarak tanýmlan-
abilecek olan "mahalle"yi hikâye eder.
Þiirin sahnesi olan "mahalle", içtenlik
deðeri kazanýr ve þairin sýðýndýðý bir dünya
köþesi (Bachelard 1996: 32) haline gelir.

Mahalle, davetkâr bir mekândýr. Açýk bir
önerisi olan sokak, þairi sýcak yuvaya,
çocukluðun, gençliðin geçtiði þehre davet
eder. Gençliðin hülyalý,  biraz buruk, aylak,
ama hep umutlu günlerinin cezp edici
çaðrýsýna duyarsýz kalamayan þair, mahal-
lenin sokaklarýný, þiirin gizemli evreninde
yeniden arþýnlamaya baþlar. 

'Soðukkuyu Mahallesi' ve 'Soðukkuyu
Tramvay Caddesi'nde þiirlerin dekoru olan
mahalle; gerçekte þairin hayatýnýn belli bir
dönemini geçirdiði, kiþisel tarihinde derin
izler býrakmýþ bir mekândýr. Narlý'nýn da
ifade ettiði gibi bu þiirlerde özne bireysel
tarihini anlatýr (Narlý 2007:250). Salah
Birsel, Ýzmir Karþýyaka- Soðukkuyu'daki
118 numaralý eve 1925 yýlýnda taþýndýk-
larýný ve çocukluk yýllarýnýn bu mahallede,
bu evde geçtiðini, fakat söz konusu
mahalle ve sokakla ilgili þiirlerini 1940'lý
yýllardan sonra Ýstanbul'da kaleme aldýðýný
nakleder (Bkz. Uyguner 1991:12-14). 

Evin de içinde yer aldýðý bu mahalle, þiirin
anlam alanýný oluþturmaktadýr. Þehrin
romantik gezgini mahalleyi sahiplenir. Bir
flaneur gibi þehrin sokaklarýnda hayat
bulan özne, mahalleyle içli dýþlý olur. 

Soðukkuyu mahallesi, þairin imgelem
dünyasýnda þiirsel bir mekâna dönüþür ve
bu mekân, þairin ilk evreni olan  "ev"den
daha geniþ bir kozmostur.  Bir zamanlar
yaþanýlmýþ olan mekân, artýk temsilî bir
mekân olarak þiirsel var oluþunu gerçek-
leþtirir. 

Ben gençliðimde sokak þiirleri yazardým.
Sokak benim kafamýn denge taþýdýr (Birsel
1988:5) diyen þair; sokaðýn/ mahallenin þiir
serüvenindeki yerine tartýþýlamayacak bir
açýklýk getirir. Yaþanýlan dünyada adresi
belli bir yere karþýlýk gelen dýþ mekân, bir
bilinmeyen yer olmaktan kurtulur ve oku-
run da düþ evreninde tablolaþýr.

Yukarýda da ifade edildiði gibi Birsel, bu
þiirde somut bir dünyaya karþýlýk gelecek
olan gerçek bir mekândan söz etmektedir.
"Bu mahalle babamýndýr" (Dünya Ýþleri
s.7)   dizesi þiirdeki gerçeklik duygusunun
artmasýna yardýmcý olur. Ayný dize, öznenin
mekânla kurduðu baðýn gücünü de açýða
çýkarmaya yönelik bir anlam taþýr. Daha
açýk bir ifadeyle, Soðukkuyu mahallesi
þairin bu dünyadaki içtenlik mekâný(dýr)
(Bachelard 1996: 215).  

Mahalle, modern insanýn evinin kapýsýnýn
dýþarýya açýldýðý ilk açýklýk olarak gösterilir.
Bachelard'ýn ifadesiyle insanlarýn evi
dünyaya (1996:91 ) yani sokaða/mahalleye
açýlýr.  Mahalle, fizikî ve beþerî dokusuyla
kendi alanýný belirler ve birey için ikinci bir
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var oluþ evreni olur. Mahallenin, þaire geniþ
bir özgürlük alaný sunduðu iddia edilemez.
Bununla birlikte, kafasýnýn denge taþý
olarak onu baba ocaðýna / yaþanmýþ bir aile
tarihine götürdüðü de tartýþýlmaz bir gerçek-
tir. Öznenin, kültürel ve tarihsel belleðinin
oluþmasýna katký saðlayan bu sahne, sýradan
bir mekân deðil, deðerli ve yâd edilmesi
gereken bir yerdir. Dolayýsýyla þairin duygu
dünyasýnda bir içtenlik deðeri de kazanýr
(Bachelard 1996:64).

'Soðukkuyu Mahallesi'nde okurla hikâyesi-
ni paylaþan ses, mekâna duyduðu yakýn-
lýðýn karþýlýðýný bulamaz ve þiir bir tür
düþüþ, hayal kýrýklýðýyla sonlanýr. 

…
Bir memuriyetim olduðu
Anlaþýlmadý;
Aþklarým
Anlaþýlmadý.
Yaþým geldi geçti
Evlenemedim. (Dünya Ýþleri s.9)

Geçmiþin dekoru olan mahalle özneyi
anlayamamýþ, beklentilerini görememiþ,
bilememiþtir. Mekâna karþý hissedilenler
tek taraflý kalmýþ, karþýlýk bulamamýþtýr. Bu
durumda ruhu acýtan bir yalnýzlýktan söz
edilebilir. 

Modern dünyanýn yalnýzlaþtýrýp
yabancýlaþtýrdýðý insanýn kýrgýn sesi
'Soðukkuyu Tramvay Caddesi'nde de
duyulur. Bu þiirlerde, mekân fiziksel
unsurlarýndan çok, yaþanmýþlýklar
dolayýsýyla yâd edilmektedir. Özne, kiþisel
tarihini oluþturan mekânla baðýný korumayý
ve ömrünün kalanýný mutluluk içinde bura-
da sürdürmeyi arzular.

Sokak! Sende bitsin hayatým
Oðullarým sende doðsun
Sana döneyim karýmla 
Pazar günleri sinemadan 
(Dünya Ýþleri s.10)

Fakat sokakta korkusuzca gezinememiþ
olma hali, bir tür mutsuzluðu ve hayal
kýrýklýðýný çaðrýþtýrmaktadýr. 

Hayatýn temel mekâný olan mahalle,
genelden özele doðru tanýtýlmaya devam
eder. Þehrin mekânsal unsurlarýndan yalnýz-
ca kahveler ve sinemadan söz edilmesi
anlamlýdýr. Nitekim bu mekânlar daha çok
boþ vakitleri ve eðlenceyi akla getirir. 

Þiirde, sokak kiþiselleþtirilerek hayatý
anlamlý kýlan her þeyin kendisi için yapýldýðý
büyük bir deðer haline gelir. Evlenme, eþ,
oðul sahibi olma ve onlarla yine bu mekân-
da var olma isteði, þiirin temel izleði duru-
mundadýr. "Sende saklý beni büyütenler /
Babam annem kýz kardeþim/ Bana düþünce
veren sende / Benim neþemi sýkýntýmý yapan
kýz" (Dünya Ýþleri, s.10) diyen þair, mekân
ile özne arasýndaki baða iþaret ederek bu
baðýn derin ve içsel bir kuvvetle onu
geçmiþe baðladýðýný duyurur. 

'Soðukkuyu Tramvay Caddesi', 'Soðukkuyu
Mahallesi' ve 'Sokak' gibi þiirlerde tam bir
avarelik içinde olan özne, iç mekâna sýðýn-
ma ihtiyacý duymadan, gençliðin tatlý
sarhoþluðu içinde kendini keþfetme yolcu-
luðuna çýkar. Mahalle, öznenin geçmiþiyle
kurduðu baðda, bir tür kaynak iþlevi görür.
Þairin,  mahalleye / sokaða açýlmasý, þiirin
alanýný geniþlettiði gibi, dýþ dünya ile
mahrem alan arasýnda bir iliþki kurulmasýný
da saðlar.
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Bu mahallenin akþamlarýnda dolaþtým
Uyudum ve uyumadým  
Þarký söyledim ve söylemedim
Kapýlarýnýn önünde oturduðum 
evler oldu
Ve herkesten üstün 
Bir derdim (Dünya Ýþleri, s.11)

2.2.Þehir:

Salâh Birsel'in þiirinde, mekân daha çok bir
hafýza alaný (Narlý 2001:31) olma özelliði
taþýr. Þair, "düþsel olarak doðduðu ve/veya
büyüdüðü evde oturmakta, sokakta dolaþ-
makta ve þehirde hayat bulmaktadýr.
Mekân yitip gitmiþ olsa bile, düþler yaþa-
masýna imkân verir" (Bachelard, 1996:44 ).
Þair, bugün ile geleceði bir kenara
býrakarak geçmiþe göndermeler yapar. Bu
baðlamda, þiirlerin yalnýz geçmiþle baðýnýn
olmasý dikkat çekicidir.

Birsel'in, yalýn þiirden yana olmasý
(Uyguner 1990:14)  sýradan insan için,
ideal bir sahnenin ortaya çýkmasýna da
zemin hazýrlar. Çünkü onun mekâný "küçük
insan"ýn dünyasýdýr (Narlý 2007:150).
Küçük, sýradan insan,  içinde yer aldýðý
mekân gibi gösteriþten uzak, yalýn ve basit-
tir. Þiiri sýradanlýktan kurtaran tek unsurun
mekânýn doðurduðu yaþama sevinci
olduðu söylenebilir.

Yaþama sevinci, özellikle Ýzmir'i konu alan
þiirlerde varlýðýný açýkça hissettirir. Çocuk-
luðun, ilk gençlik yýllarýnýn mekâný olan
þehir, bir sýðýnak olarak þairin hafýzasýndaki
tahta kurulmuþtur (bkz. Birsel 1988:167).
Birsel'in þiir yolculuðunda kendisine sýklýk-
la dönülen bu þehir, mutluluk ve coþkuyla
hatýrlanýr.  "Siyah ve Beyaz" (Varduman

s.12), 'Ýzmir' (Ýnce Donanma s.59),
'Meydandan Geçen Kýzlar' (Köçekçeler,
s.123)  gibi þiirlerde, þiire þehrin gülen,
aydýnlýk yüzü yansýr. 'Ýzmir' þiirinde þehir,
þairin hafýzasýndaki nahifliðine uygun ben-
zemelerle hatýrlanýr.  Þehirde; duvarlar canlý,
sokaklar çýtkýrýldým, evler çapkýn gibidir.
Hayatý maddi boyutuyla kucaklayan bakýþ
açýsý, þehre de haz ve zevk üzerinden bakar. 

Þehrin sahne olduðu þiirlerde mekân,
toplumsal iliþkiler aðýný yansýtan sosyal bir
alandýr. Bu sosyal mekân kimi zaman dur-
gun, kimi zaman hareketli bir tür tablo
halinde sunulur. Yeryüzündeki bütün can-
lýlarýn, nesnelerin resmedildiði bir tablo. 

'Viva Ýstanbul Viva Ýzmir' þiirinde þairin ruh
dünyasýnda derin izler býrakmýþ olan iki
þehir birlikte yâd edilir:

Ýstanbul'un taþlarýný
Ýzmir'in Kordonunu
Unutmam da unutmam
(…)
Viva Haliç viva Boðaziçi
Viva Karþýyaka viva Soðukkuyu
Genç kalýrým yýllarca ben 
(Baþ ve Ayak s.51)

Þiirin büyülü mekânlarý olan þehir; canlý,
hareketli ve çekicidir. Dikkat çekici bir diðer
unsur da Ýzmir'in hülyalý, Ýstanbul'un ise
daha çok ironik bir tutumla hatýrlanmasýdýr.

Þairin hafýza alanýnda kendisine güzide bir
yer bulan Ýstanbul, 'Salah Birsel'in Aþký'nda
(Dünya Ýþleri s.17) romantik bir aþkýn deko-
ru oluverir. Aþký Ýstanbul'da yaþayan þair;
"aþk, bahar ve þehri birleþtirerek yaþama
sevincini besler"  (Narlý 2007:250).
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Giderek þiirin sahnesi geniþler ve Ýstan-
bul'un dýþýna çýkan þair; "Bakýn burasý
Asya dedikleri yer/Beyoðlu Caddesi Hong-
Kong'da burasý da/Aman yavaþ olun
Çinlilere basmayýn/Doldurun çantanýza en
sarýlarýný/Unutmayýn dersimiz coðrafyadýr
(Köçekçeler s.95) dizeleriyle alýþýldýk
mekân algýsýný tersine çevirir. Mizahla
ironinin kol kola girdiði bu düþsel yolcu-
luk, harita üzerinden gerçekleþtirilir.  

Þairin, Ýstiklâl Caddesi, Emirgan gibi þiir-
lerinde de mekâný veriþi ironiktir. Bu þiir-
lerde þehrin canlý, neþeli bir o kadar da kar-
maþýk, içinden çýkýlmaz hayatý, insaný
kuþatan bir sahne gibi sunulur:

Ýstiklâl caddesi dediðin
Antep kilimine benzer
Beyazlar yeþiller karalar
Fýrýldaktýr da fýrýldaktýr 
(Köçekçeler s.67)

Þiirde cadde; dükkânlarý, satýcýlarý,
alýcýlarý, boþ boþ gezenleri kýsaca bütün
unsurlarýyla hayatýn aktýðý gerçek bir
mekâný betimler. Birsel'in þiirinin karakter-
istiðini oluþturan ironiyi de yansýtan
'Emirgan' þiirinde ise dýþ mekân, iç
mekânýn rahatlýðýndadýr. Cümle âlemi
Emirgân'a toplayan ses, burada herkesin
kendi evinde olduðu gibi rahat edeceðini
vaat eder (Köçekçeler s.65). 

Birsel, kimi zaman insaný çevreleyen
mekânýn sýnýrlarýný zorlar, yaþamý hafife
alan ince bir alayýn eþlik ettiði 'Milyon
Milyon' þiirinde uzamsal geniþlik, özneye
sýnýrsýz bir özgürlük sunar. "Ev ne apart-
man ne / Benim saray saray ovalarým var"
(Köçekçeler, s.71) diyen ses, bireye özgü

kapalý mekâna sahip olmayý adeta elinin
tersiyle iter. Ýronik bir dille dünyanýn hâl-
lerini, arzularý ve yoksulluðu eleþtiren þair,
hiçbir þeye sahip olamama durumunu bir
tür özgürlük sayar. Sýðýnacak bir dünya
köþesi bulamayan insan, ovalarý dünya
köþesi yapacak ve oraya sýðýnacaktýr.   

Þair, kimi zaman da deðiþen dünyaya þehir
merkezinden bakar ve mizahi bir dille
saflýðýn, masumiyetin yitirilmesini
eleþtirir: "Kim onlar orda kuþlarý bitirecek-
ler / Biz ki memnun deðildik kendimizden
/ Ama atlý tramvaylar geçerdi atlardýk /
Çünkü atlý tramvaylarda seçeler var /
Serçeler o küçük kuþlar onlara yalel"
(Köçekçeler, s.21) Bir anlamda þairin var
oluþ evrenlerinden biri olan þehir
deðiþmektedir. Geçmiþin simgesi olan "atlý
tramvaylar" ve "serçeler" ayný zamanda
huzuru ve mutluluðu çaðrýþtýrýr. Bu neden-
le insan geçmiþte kalmayý yeðleyecektir.  

Birsel, þiirinde genel olarak þehre karþý
iyimserdir. Bazen güneþli bir þehrin satýcýsý
(Varduman s.51) olmak, bazen de yaþama
sevinciyle þehirle bütünleþmek ister
(Yaþama Sevinci s.23). Tarihin koridor-
larýndan geçerek hatýrlanan þehir, hayatýn
coþkuyla aktýðý, kana ateþ býrakan büyük
bir evrene dönüþür (Yaþama Sevinci s.23).

Yaþanan mekâna genellikle büyük bir
coþkuyla bakan þairin zaman zaman
isteðinin söndüðü, umutsuzluða düþtüðü de
olur.  'Baskýn' þiirinde yer alan "Külkömür
çaprazlardaydýk/Bozgunluk ateþi büyüyüp
alevlendi" dizelerinin devamýnda, yaþam
da ölüm de bir süs olarak görülür  (Ýnce
Donanma s.35). Yaþama sevincinin
kýrýldýðý bu tür þiirlerde þairin tepkisi,
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deðiþen ve bozulan dünyaya yöneliktir. 

2.3.Dünya:

Salâh Birsel, dünyayý konu alan þiirlerinde,
yaþama tutkusunu bir çýðlýk halinde açýða
vurur. Þairin yaþama sevincine sarýlmasýný,
dünyadan habersizce gelip geçme, öylece
çekip gitme haline karþý bir tavýr olarak
deðerlendirmek mümkündür.

Evden evrene açýlan koridorlarda dolaþan
þairin ruh ikliminde bir yuva haline gelen
dünya; düzeni, güzellikleriyle mütemadiyen
þaþkýnlýða yol açar. Bu hayret hali, þairin var
oluþ evrenini belirleyen her þeyi dünyasal-
laþtýrmasýna da neden olur. Yaþama sevinci
olarak kendini gösteren durum, birçok þiirin
temel izleði durumundadýr. 

Dünya Ýþleri'nin ikinci bölümü, hayatýn dört
temel elementinden üçünü içine almaktadýr;
"Havaya, Suya, Topraða Karþý". Þair bütün
varoluþuyla içinde yaþadýðý dünyaya
baðlanýr ve þiirin üçüncü bölümünde
"Doðmak, Yaþamak ve Ölmek" baþlýðýný
kullanarak dünyadaki seyrini tamamlar. 

'Havaya, Suya, Topraða Karþý' þiirinde oda,
ev, sokak, cadde, mahalle ve þehirden
sonra bütün dünyanýn tek bir mekân olarak
þiire konu edildiði görülür. Bir tür yaradýlýþ
efsanelerinden birinin anlatýldýðý þiirde,
"Ben Hâlik" diyen yaratýcýnýn sesi duyulur.
Ýnsanýn Tanrýyý kendi beni ile algýlamasý
doðrudan Hümanizm ile ilgilidir.1 Bu bakýþ
açýsý insanýn kendini evrenin merkezinde
görmesine ve o noktadan algýlamasýna
neden olmuþtur.2 Birsel'in þiirinde bir tür
"Tanrýlaþtýrýlmýþ insan"dan söz edilmekte-
dir. Onun mekâný dünyadýr. Dolayýsýyla bu

büyük kozmostaki her þeyin sahibi de odur. 

…
Akþamlarý sizin gibi evlerde deðilim
…
Yegâne tesellim: Sizi Seyretmek.
Ben yarattým
Ben yarattým, sizi ben
Güzele, çirkine 
Ýyiye, kötüye
Düzen veren
Ben (Dünya Ýþleri s.23)

1Birsel 40 kuþaðýyla doðan yeni þiir anlayýþýný
hümanizmanýn ta kendisi olarak nitelendirmektedir.
Bkz.   (Uyguner 1991:66)
2"Hümanistler, önceleri Protagoras, Sokrates,
Eflatun, Demokritos gibi felsefecilerin öðretilerini
kabul etmiþlerken, sonradan kendine güvenen, hür,
bilgili, ferdiyetçi, bir çeþit tanrýlaþtýrýlmýþ insana
yönelmiþlerdir. Hümanist, dünyaya baðlýdýr. Onun
cenneti dünyadadýr." Bkz. (Tekin 1999: 323)

Þiirde geleneksel din algýsý ters yüz edilir
ve þairin kendi beni etrafýnda þekil-
lendirdiði yeni bir algý ortaya konulur. Bir
baþka ifadeyle þair, geleneksel din algýsýna
eleþtirel bir gözle bakar ve insan ile yaratýcý
arasýndaki mesafeyi ortadan kaldýrýr.
Þiirde betimlenen Tanrý,  mitolojik bir var-
lýðý hatýrlatmaktadýr. 

Küçük insanýn, büyük evren karþýsýndaki
þaþkýn hali "Dünyada Geçen Zaman"
þiirinin de konusudur: Dünyada geçen
zamaný hatýrlýyorum / Ben de akýl erdireme-
den bakmýþtým / Yapraðýn yeþiline / Denizin
laciverdine / Gecenin gündüz oluþuna bak-
mýþtým (Dünya Ýþleri, s.29). Þiirdeki basit
anlatým, dünyanýn iþleyiþ sýrrýndaki kar-
maþýklýkla tezat oluþturmaktadýr.  
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Mekânsal baðlamda dünyanýn þiirin sahne-
si olduðu 'Sünbülteber' (Rumba da Rumba
s.49 )'deki gibi Birsel'in çoðu þiirinde tabi-
attaki her varlýðýn kendini baðýrdýðý
duyumsanýr. Bu þiirde, dünyayý renkli bir
fotoðrafa, dansçý bir kýza benzeten þair;
evlerin, apartmanlarýn, otellerin yoldan
geçenleri yakalarýndan içlerine çektiklerini,
dünyanýn mutlulukla mutsuzluðu ayný anda
yaþatan bir yer olduðunu dile getirir. 

Birsel, dünyayý ve dünyanýn hallerini anlat-
týðý çoðu þiirinde coþkulu tavrýný hep korur.
Ýlk baskýsý 1995'te yapýlan Rumba da
Rumba'da yer alan çoðu þiirde þair, hayatý
çok da önemsemeyen bir tavýrla, boþ ver-
miþ bir edayla bakar mekâna ve mekânýn
sakinlerine.  

Dünyayý, dolayýsýyla nesneyi kendi var-
lýðýyla sýnýrlayan þair, varlýðýn gerçekliði
sorusunu da cevaplamýþ gibidir. "Ölümüm-
le yok ettim / Göðü ve yeri / Ben kahraman
Þehit / Ben emireri." (Dünya Ýþleri,s.32)
diyen özne, ontolojik manada kendini
dünyanýn merkezine koyarak "ben"i
evrenin üzerine çýkarýr.  Ayný bakýþ açýsý
'Ölüyoruz Siz Güzelleþin' þiirinde de var-
lýðýný korur.  Ölümü insan için her þeyin
bitiþi olarak gören þair, mezarý ve mezarlýðý
tabiatýn döngüsüne katký veren sýradan bir
mekân olarak sunar:  " Ölüyoruz ölmekle
mezarlarýnýzý / Süslüyoruz kuru kafalarýmý-
zla / Týrtýllar solucanlar arasýnda / Büzülüp
yatýyoruz" (Köçekçeler s.31) diyen ses,
Demokritos gibi "doðanýn  doðayla þen-
lendiðini, doðanýn  doðayý kucakladýðýný,
doðanýn doðaya hükmettiðini" (Jung
2009:62) düþünmektedir. 

Þiirde mezarlýk, insan için sonu, diðer can-

lýlar için baþlangýcý imler. Dünyadaki
yaþamýný tamamlayan beden çürüyen kaný,
kemiðiyle diðer canlýlara hayat kaynaðý
olur. Bitiþ baþlangýcý kovalar ve yaþayanlar
ölülerden gýdalanýr. Aslýnda akýllarý
hayrette býrakan bu nizam, þiirde, kendi
kendini tekrarlayan basit bir döngü gibi
ifade edilmektedir. 

Korkmaz, kendini yaþadýðý dünyanýn
maddi boyutuyla olumlayan þairin bu yüz-
den sürekli nesnenin envanterini çýkararak
dünyayý hayranlýkla izlediðine dikkat çeker
(Korkmaz vd. 2007:262). Birsel de, 'Dünya
Þarkýsý' ve 'Dünya Senfonisi' baþlýklý þiir-
lerinde sadece nesnenin envanterini çýkar-
makla kalmaz, ayný zamanda gündelik hay-
atýn her sahnesini bütün unsurlarýyla sayýp
döker. Bu envanter dökümünde ince bir
ironi kendini hissettirir. Okurun düþ
dünyasýna çok iþ býrakmayan þair, dünyayý
bütün çýplaklýðýyla anlatma derdindedir:

Ufuk parlaktýr 
Taþ parlak
Nehirlerin akýþý vardýr
Çalým içinde (Dünya Ýþleri s.46)

'Dünya Senfonisi'nde "bir iç yaþantý
halinde, bakkalý, terzinin sesini; iþçiyi,
makinenin sesini; kayýkçýyý, dalganýn sesi-
ni dinlerken; hastanýn doktora doðru; ihti-
yarýn gence doðru yürüdüðünü gören/
duyan duyarlý özne, hayatýn sürekliliðini
saðlayan yaþama enerjisini görür. Yaþama
enerjisi, birinden diðerine akan sevgidir"
(Narlý 2007:251).

Þair, bu þiirde dünyadaki her varlýðýn / nes-
nenin birbiriyle olan baðýný birbirini çeken

399

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 98



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

bir enerji akýmýna göre sayýp döker. Bu
sebeple, siyahýn beyaza, hastanýn doktora,
erkeðin kadýna, ihtiyarýn gence, kurdun
kuzuya, hýrsýzýn mala ve polisin hýrsýza
doðru yaklaþmasý bir zincirin halkalarý gibi
sýralanýr.    

'Dünya Ýþleri' þiirinde yer alan "Bir huzura
biz insanlarýn yaþadýðý haber verilir"
(Dünya Ýþleri s.38) dizesi metafizik bir
mekânýn varlýðýný düþündürür. Bu mekân
yaratýcýnýn mekâný olarak bilinmezliklerle
doludur. Koordinatlarý bilinmeyen bu
gizemli yerin varlýðýný duyuran ses, o
huzura dünyada olup biten her þeyi haber
verir. Dünyanýn bütün varlýklarýný, konum-
larýný, mevkilerini, yapýp ettiklerini tek tek
sayýp döken özne, sonunda kendine ulaþýr:
"Ýþte þairler Emil Verharen Paul Claudel
Mayakovski / Charles Péguy Paul Eluard
Salâh Birsel" (Dünya Ýþleri s.42).   

Þiirde sesi duyulan özne; iþleyiþini, varoluþ
sýrrýný çözemediði dünyanýn hayranlýk
uyandýran halleri arasýnda bir tür tutunma
arzusu içindedir. Dünyanýn faniliðine karþý
þiire sýðýnma isteði, þair olma haliyle açýða
çýkar. Bu durum kalýcý olma, gelip geçilen
mekâna / dünyaya bir iz býrakma isteði
olarak yorumlanabilir.

Þair, 'Ýnsanlar Hayvanlar Bitkiler' þiirinde
diðer varlýklarýn insanla olan iliþkisini
betimleyerek yaþanan mekâna/dünyaya
ayna tutmaya devam eder. Ýnsan diðer can-
lýlarla bir tür iliþkiler aðý içinde sunulur. Üç
bölümden oluþan þiirin birinci bölümünde
insan, ikinci bölümünde hayvanlar, üçüncü
bölümünde bitkiler konuþur: " Biz otomo-
bil yürüten / Toprak süren /…/ Biz size tilki
yürüyüþü çakal yürüyüþü horoz

yürüyüþüyle yaklaþýyoruz /…/ Biz sizi
gövdemizden kulübe yapar görüyoruz"
(Köçekçeler s.176-178).  Dünyadaki her
varlýðýn bir diðeri için fayda saðladýðý
hükmü, bu þiirde de tekrar edilir.

Birsel'in þiirinde yaþama sevinci kimi
zaman bir çýðlýk olarak yükselir. 'Öldükten
Sonra' (Yalelli, s.)  þiirinde yaþama sevinci
ölüyü bile yeniden yaþamaya çaðýracak
kadar yükseklere ulaþýr. Þair; "dünyanýn
var olduðunu yýllarca sonra çak(mýþ) ve
baðýr(mýþtýr)" (Baþ ve Ayak, s.27) Þiir,
kendi küçük evreninden çýkan ve büyük
evrenle tanýþan insanýn uyanýþ halini
resmeder. 

Ansýzýn fark edilen dünyaya iltifat eden
özne, artýk onunla bütünleþme arzusun-
dadýr. Ormaný, denizi, kuþlarý büyük bir
sevgiyle kucaklar. "Ölümü ve yeniden
doðuþ(u) doðanýn (bir) isteði" (Jung
2009:62) olarak gören þair,  yeniden doðuþ
arzusunun bir tezahürü olarak deðer-
lendirilebilecek olan 'Yeþil' þiirinde de tabi-
atla dost olma arzusundadýr (Yalelli s.16). 

'Dünyada Geçen Günler' (Yaþama Sevinci,
s.49) þiiri,  "Ýnsanlar neden yalnýzlanýr"
sorusuyla baþlar. Þair, yalnýzlýða sýðýnan
herkesi, hayatýn bütün güzellikleri ve tat-
larýný görmüyor olmakla suçlar.  "Yaþadýðý
dakikanýn neden / Þekerini sezmez" dizeleri
anýn tadýný çýkaramýyor olmayý imler. Oysa
tabiat / dünya bir þenlik alanýdýr (Çarleston
s.22). Þiir yoluyla doðayý sevdiðini ilan
eden ses, onunla bütünleþirken, yaþama
sevgisini bir tür tapýnma biçiminde
algýladýðýný dile getirmekten de çekinmez
(Çarleston s.10). Yaþama sevincinin
doruða ulaþtýðý 'Sevdim Seni Ey Ýnsan'
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þiirinde þair, eve ve dünyaya olan
baðlýlýðýný þiire olan baðlýlýðýyla bütünler.
Dünyadan gitmek istemeyen özne, "ölümlü
olan insanýn içinde yaþattýðý ölümsüz
ötekinin" (Jung 2009:63) çýrpýnýþý gibi;
"Sokaklara dört elle yapýþ(ýr)", "hiç yaþlan-
mamak", inadýna yaþamak arzusundadýr
(Sevdim Seni Ey Ýnsan s.9).   

Böylesi sevilen, þiirlere sýðmayan dünya,
aslýnda mutfaðý bile olmayan üç oda bir
salondur (Sevdim Seni Ey Ýnsan s.20).
Sýnýrsýz büyük evren algýsýný tersine
çeviren bakýþ açýsý ve büyüklük/ küçüklük
zýtlýðý, Birsel'in ironik yergisinin bir
ürünüdür. Toplumun farklý sosyal
tabakalarýndan insanlarla dolan odalar
dünyadaki düzeni imlemektedir.

Yalelli'de yer alan 'Yeni Sis' adlý þiirin son
bölüðünde, yaþadýðý mekâna, tabiata sýrtýný
dönen, kendi varlýðýndan habersiz, uyuþuk
insan öfkeyle hicvedilir. Þair, insaný
mekânýn davetine cevap vermemekle
suçlar. Tabiat bütün güzellikleriyle insaný
kendine çaðýrýrken insan buna duyarsýz
kalmaktadýr.  Fakat, hayata ve dünyaya
karþý hissedilen hayranlýk duygusunda bir
süreklilikten de söz edilemez.  Þair, kimi
zaman hayatýn monotonluðunun neden
olduðu yorgunluðu, kimi zaman dünyada
her þeyin ayný oluþundan duyulan þikayeti
(Varduman s.53), kimi zaman da "kirli sarý
kanlý mavi"  (Varduman s.175)  bir betim-
lemeyle mekâna duyulan öfkeyi dillendirir.  

SONUÇ

Salah Birsel'in þiirinde mekân önemli bir
yere sahiptir. Kiþisel tarihinin izlerini
aradýðý eve ve mahalleye ayrýcalýklý bir yer

veren þair, evde baþlayan yolculuðuna
þehrin sokaklarýnda devam eder. Mikro
kozmos ile makro kozmos arasýndaki gidiþ
geliþler mekânsal baðlamda dýþtan içe,
içten dýþa bir akýþ oluþturur.

Mistik ve gizemli olana deðil, somut
dünyanýn dýþ gerçekliðine iltifat eden þair,
büyük kozmosun senfonisini besteleme
arzusundadýr. Þair, bu senfoniyi yazmaya
baþlarken, küçük mütevazý odasýndan yola
çýkar. Önce bu odadaki bir elbise dolabýn-
dan, dolaptaki nesnelerden söz açar. Sonra
evin içine oradan da sokaða, mahalleye,
þehre, ülkeye ve nihayet dünyaya ulaþýr.
Küçük insanýn, sýradan sahnesidir anlatýlan
ve anlatým bu sýradan insanýn dünyasýyla
bütünlük içindedir. 

Birsel, kendisinden yola çýkarak ulaþtýðý
mekânla içli dýþlý olur. Bu bütünleþmede bir
tür hesaplaþma hali yoktur. Mekâna kendi
benini yansýtan þair, mekân aracýlýðýyla
kiþisel tarihini hatýrlar. 

Geçmiþini bulduðu yeri; benim evim,
benim mahallem, benim sokaðým, odam
hatta babamýn mahallesi gibi aidiyete
vurgu yapan ifadelerle tanýmlar. Þairin,
mekâný bütünüyle insana-kendine- ailesine
ait hissetmesi, orada yaratýcý bir kudretin
izlerini aramamasýyla yakýndan ilgilidir.
Mekânla kurulan bu güçlü bað; mekân
tarafýndan anlaþýlamadýðýnda bozulur. 

Þiirin sahnesi olan mekân; özelden genele,
özneden topluma doðru açýlýr. Mekânla þair
arasýndaki baðýn kýrýldýðý anlarda bile,
þairin uhrevi bir mekâna sýðýndýðý
görülmez.  Beþerîn yaþadýðý gerçek mekân-
larý, dýþ mekân unsurlarýyla ve kozmik
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evrene ait nesnelerle renklendiren þair,
gerçek mekânlarýn yaný sýra,  þiirindeki
ironiye uygun olarak, hayali ya da kurgusal
mekânlarda da gezinir. Bu mekânlarýn
kimisi Hacivat'ýn evi gibi hikâye mekân-
lardýr. Þair, ironik bir tutumla mekânýn
sakinlerinin hikâyesini yeniden kurgular. 

Birsel'in mekâný büyülü, hayranlýk
uyandýrýcý, akýllara þaþkýnlýk veren büyük
bir kozmostur. Bu nedenle çoðu þiirde
þairin bütün dikkati nesne üzerinde yoðun-
laþýr. Dünyanýn bir parçasý olarak kendini
idrak ederken içi yaþama sevinciyle dolan
þairin þiir evreni, gerçek dünyanýn mekân-
sal unsurlarýyla dolar. Orman, dað, su, tepe,
aðaç gibi doðal mekân unsurlarýna güneþ,
ay, yýldýz gibi kozmik unsurlar eþlik eder.
Ama bunlarýn hiçbiri þehir, mahalle, sokak,
cadde, ev gibi beþerî mekân unsurlarýný
gölgede býrakmaz. 

KAYNAKLAR

BACHELARD, G., (1996). Mekânýn 
Poetikasý, Çev.:Aykut Derman, 
Ýstanbul: Kesit Yayýnlarý

---------------(2006). Su ve Düþler, Çev.: 
Olcay Kunal, Ýstanbul: YKY

---------------(1995). Ateþin Psikanalizi,   
Çev.: Aytaç Yiðit, Ýstanbul: Baðlam
Yayýnlarý.

BENJAMÝN, W., (1995). Pasajlar, Çev.: 
Ahmet Cemal, Ýstanbul:YKY 

BÝRSEL, S., (1947). Dünya Ýþleri,  Ýstanbul:
Yirminci Asýr Yayýnlarý.

----------------(1954). Þiirin Ýlkeleri, Ýstanbul:
Yenilik Yayýnlarý.  

---------------- (1980). Köçekçeler, Ankara:
Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý. 

---------------- (1988).Kediler, Ýstanbul: 
Baðlam Yayýncýlýk.  

----------------(1994). Yalelli, Ýstanbul: 
Adam Yayýnlarý.

----------------(1995). Rumba da Rumba, 
Ýstanbul: Adam Yayýnlarý. 

----------------(1995). Yaþama Sevinci, 
Ýstanbul: Adam Yayýnlarý. 

----------------(1996). Çarleston, Ýstanbul: 
Adam Yayýnlarý. 

----------------(1997). Baþ ve Ayak, Ýstanbul:

402

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 101



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

Adam Yayýnlarý. 

----------------(1997). Varduman, Ýstanbul:  
Adam Yayýnlarý.  

----------------(1997). Sevdim Seni Ey 
Ýnsan, Ýstanbul: Adam Yayýnlarý. 

----------------(1998). Ýnce Donanma, Ýstanbul:
Adam Yayýnlarý.  

DEVELLÝOÐLU, F., (2000). Osmanlýca-
Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 
Ankara: Aydýn Kitabevi Yayýnlarý. 

ÝÇÝNSEL, D.,& YERSEL, S., (1997). "Bir
Ýzlek Olarak Ev", Adam Sanat, 
S:141, ss.13-18

JUNG Carl G., (2009). Dört Arketip, Çev.:
Zehra Aksu Yýlmazer, Ýstanbul: 
Metis Yayýnlarý.

KORKMAZ, R., & ÖZCAN, T., (2007). 
"Cumhuriyet Dönemi Türk Þiiri", 
Yeni   Türk Edebiyatý El Kitabý, 
(Ed. Ramazan Korkmaz), Ankara: 
Grafiker Yayýnlarý. 

NARLI, M., (2007). Þiir ve Mekân,    
Ankara: Hece Yayýnlarý. 

TEKÝN, A., (1999). Edebiyatýmýzda Ýsimler
ve Terimler, Ýstanbul: Ötüken 
Yayýnlarý.

UYGUNER, M., (1991). Salâh Birsel,  
Ýstanbul: Altýn Kitaplar Yayýnevi.

403

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 102



Abstract: Human health and hygiene being an indispensable matter of daily life is a highly impor-
tant subject in the business life and business environment. We should take into consideration that
there are many chemicals having different features in ambient air and effects on employees to
evaluate the measurement results made in workplace truly in terms of the job security and human
health. In this study, sampling was made in different dates with the purpose of determining the
emissions into the atmosphere at certain points belonging to workplaces. Samplings were carried
out actively with the "Air Lite" brand sampling pump of sorbent tubes and passively without the
pump. Samples taken were analyzed in the GC-MS system equipped with Thermal Desorber
branded as "Markes" in the Chemical Toxicology Laboratory and a result was obtained. According
to results, values regarding nonpersistent chemicals required in workplace were given. 

Key Words: Work and Worker Health, Workplace Pollutants, Tenax Tube

Özet: Günlük hayatýn bir vazgeçilmezi olan çalýþma hayatý ve çalýþma ortamý içinde insan saðlýðý
ve hijyeni önemli bir konudur. Ýþ güvenliði ve insan saðlýðý açýsýndan çalýþma ortamýnda yapýlan
ölçüm sonuçlarýný doðru deðerlendirebilmek için ortam havasýnda deðiþik özelliklere sahip ve
çalýþanlar üzerinde çeþitli etkileri bulunan birçok kimyasalýn bulunduðunu dikkate almamýz
gerekir. Bu çalýþmada yer alan iþyerlerine ait ilgili noktalarda atmosfere karýþan emisyonlarýn
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ÝÞ  ve ÝÞÇÝ SAÐLIÐI AÇISINDAN ATMOSFERE KARIÞAN
ÝÞYERÝ KÝRLETÝCÝ EMÝSYONLARININ BELÝRLENMESÝ

VE BU EMÝSYONLARIN TERMAL DESORBER
EKÝPMANLI GC-MS CÝHAZI ÝLE ANALÝZ EDÝLMESÝ
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belirlenmesi amacýyla çeþitli tarihlerde örnekleme yapýlmýþtýr. Örneklemeler sorbent tüplerin "Air Lite" marka
örnekleme pompasý ile aktif ve pompa olmaksýzýn pasif olarak gerçekleþtirilmiþtir. Alýnan örnekler Kimya
Toksikoloji Laboratuarýnda bulunan "Markes" marka Termal Desorber ekipmanlý GC-MS sisteminde analiz
edilmiþ ve sonuçlar çýkarýlmýþtýr. Çýkarýlan sonuçlara göre iþyeri ortamýnda bulunmasý gereken uçucu kimyasal-
lara iliþkin deðerler verilmiþtir. 

Anahtar Kelimeler: Ýþ Ve Ýþçi Saðlýðý, Ýþ Yeri Kirleticileri, Tenax Tüpü, Ýþyeri, Atölye, 

1Bu Makale Prof.Dr.Salih CENGÝZ Danýþmanlýðýnda "Coþkun ÇAKIR Tarafýndan Ýstanbul Ünv. Adli Týp
Enstitüsünde Yapýlan Ýþ ve Ýþçi Saðlýðý Açýsýndan Ýþ Yeri Kirleticileri" Konulu Yüksek Lisan Tezinden
Yararlanýlarak Hazýrlanmýþtýr.
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INTRODUCTION   

While civilization which started to develop
in 18th century and kept developing until
today provides convenience, advantages
and entertainment, the rapid increase
observed in the physical, chemical and bio-
logical factors in human environment
resulted in gradual increase in workplace
accidents and occupational illnesses until
today. Rapid production of new materials
by new technologies brings together great
risks for human health and security. These
risks may occur when using the products as
well as production process.  

Environmental awareness, which has risen
recently grants clean technologies essential
in all processes from production to con-
sumption of chemical materials.
Particularly volatile organic compounds
have been attached an increasing impor-
tance because they largely threat worker's
health during production process. 

It is highly important in terms of worker's
health to measure these pollutants which
impair quality of the air, threaten the work-
ers' health, and have negative effects both
on live and ambiotic environment and to

fall them below limit values determined by
taking measures. 

Solvents are volatile liquids which are used
in such industry sectors as especially paint
industry, manufacturing of textile and
leather chemicals, construction, plastic,
cosmetic, shoe manufacturing sub-indus-
try, wood processing, dry cleaning, ink
manufacturing etc. Volatile liquids
(toluene, xyslene, benzene, various ketones,
alcohols, alkyl benzenes, esters, glucose
ethers, etc.) which are used in coating
materials and evaporate during film form-
ing, several solventless paints and water-
based paints apart from dust coating sys-
tem are highly found in all paint formula-
tions, and pollute workplace environment. 

In industry, chemical substance exposure
largely occurs through respiration. It is stat-
ed that toxic substances mix with the blood
quickly, therefore enter into body through
respiration (Tayar www.uludag.edu.tr). 

It is stated that important health problems
emerges in the workers who respire the air
consisting of pollutants without any pre-
cautions (www.uludag.edu.tr). 
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These volatile organic substances should
be used at a very low level and should be
removed from the workplace environment
through air conditioning. 

Aim And Methodolgy

In the scope of this study, the working
methods developed for the GC/MS and
Thermal Desorber devices were developed
in accordance with the literature informa-
tion. Analysis mechanism consists of Unity
Markes-branded Thermal Desorber and
Agilent Technologies HP 6890N model
GC and 5875B model mass spectrometer.
A kit was attached to the thermal desorber
to transfer liquids into the absorbent tube
directly. A column of which brand was
J&W Scientific (part number: 1221564)
DB-WRX, length was 60 met, diameter
0.250 mm, film thickness was 1.40 micron
was used on GC. The working temperature
range of column is between -10 and 260°
C. Two different gases which are helium
(He) and dry air to hamper water vapor for-
mation at -10° in cold trap are used. He gas
is used for GC device. During working,
firstly GC, secondly Thermal desorber are
turned on and then system is switched on.
The software programs used to direct each
two units are different from each other. The
software program used for GC is
Instrument #1 and Instrument #1 data ana-
lyst, and their icons are opened on desktop.
The software program used for Thermal
Markes is Unity and opened clicking on the
relevant icon on desktop opens it. It is
expected for colors of the front panel of the
device to turn from purple to green at
beginning. The conditions of the systems
are entered after both systems interconnect
and they make ready for the analysis. 

Our working area in which we carry out
experiments consists of the firms which
manufacture generally paint, polisher, chem-
icals for surface treatment coating; factories
which coat the metal surfaces with such
chemicals as paint, polisher; and working
firms are electric and electronic sector
which contain volatile substances at a high
rate in the materials used in manufacturing.
There are 15-20 employees in the environ-
ment in which this work is carried out.

The Awareness On Worker Health And
Safety

Worker Health: It is defined in all profes-
sions in a way requiring to reinforce of the
physical, psychological and social well-
being of the workers; to sustain this well-
being at the highest level; to hamper the
harms to the workers health because of the
working conditions and harmful sub-
stances used; and to place worker into
appropriate positions for their psychologi-
cal and physiological features. The main
objective of worker health is to prevent
worker from occupational illnesses. 

Occupational Illness: Social Security Law
No 506 defined occupational illnesses as
follows: "Occupational illnesses are state of
temporary or permanent illness, disability or
psychological disorder caused by recurrent
reason according to the nature of the work
or the conditions of the execution of the
work. In order for an illness to be classified
as occupational illness it is necessary that
the illness become definite with laboratory
symptoms and the factor causing the illness
is to be proved with workplace analysis."
Occupational illness may sometimes occur
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after the employee quit the job. The factors,
which may cause occupational illness, thus
affecting worker health negatively, should
be handled individually. They should be
discovered. The effects of them should be
determined and reported to the employers.
In the USA, the worker health is inspected
through OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) law; and in our
country, labour law no 4857 which was
updated and published in 2003 is effective
and occupational health and safety regula-
tion is available. 

The Factors Effecting Worker Health:
are divided into four categories as   a) chem-
ical factors b) physical factors c) biological
factors d) ergonomic factors. 

Workplace Precautions For Worker
Health And Safety 

Official Commercial Registry Newspaper
dated 9th December 2003 No 25311, and
Labour Law No 4857, and some sub-regu-
lations determine the measures to be taken
to enhance health and security conditions
in workplaces (The Ministry of Labour and
Social Security 2003). 

General principles and other terms con-
cerning working conditions of the people
who must be protected due to their sex, age
and special conditions have been regulated
with above-mentioned article and regula-
tions (Official Gazzette 2003). 

Employers are responsible for protecting
the health and safety of their workers in
every respect concerning the work. That
the employers get service from the experts

or institutions out of the company does not
discharge employer from the liability in
this respect. 

The responsibilities of the worker on occu-
pational health and safety do not affect the
employer's liability principle. Employers
have to take all kinds of precautions
including preventing occupational risks to
protect workers' health and safety, and
training, and informing; organize; and pro-
vide materials for it. 

The Effects Of Volatile Organic
Compounds (Voc) On Worker Health 

Workplace Pollutants Affecting The
Indoor Air Quality

The studies on the effects of indoor air
quality on human performance have started
to be more common recently. The pollu-
tants impairing the indoor air quality are
CO2 rate in the respired air, smell, micro
organisms, moisture, radon gas, organic
vapor, dust, substances causing allergy,
cigarette smoke and interior biological pol-
lutants. All solid, liquid and gaseous detri-
mental substances can be categorized
under detrimental substances concept.
Detrimental substances infect the body
through respiration, dermal contact or gas-
trointestinal tract. As well as affecting the
worker directly, they have a toxic and car-
cinogenic effect. If people having no other
alternative respire the air surrounding
them, and if the air is polluted, they would
respire the pollutant gases in that air. These
pollutants harm the lungs, hearts, and other
organs of the workers. They cause many
illnesses such as cough, eye irritation, res-
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piratory problems and cancer. The concen-
tration of these pollutants in the workplace
is highly critical, but even if these pollu-
tants are respired at low level during long
years, they cause same problems. 

The chemical compound, reaction proper-
ties, and distribution properties at short and
long ranges of respirable particle substance
of air pollutants such as carbon monoxide
(CO), sulphur dioxide (SO2), nitrogen
oxides (NO2), volatile organic compounds
(VOC), ozone (O3), and heavy metals are
different (V.National 2004). 

Some of the factors causing a bad air qual-
ity at workplace environment are dust,
asbestos and volatile organic compounds-
VOC. The period after the application is
stated to be also important as well as the
factors such as air conditioning, tempera-
ture on the the concentration of the VOC at
indoor workplaces (Brown 1994). 

The chemical compounds containing at least
a carbon and hydrogen atom are named as
organic compounds. Organic compounds
are examined under three main categories as
volatile organic compounds, semi-volatile
organic compounds and non-volatile organ-
ic compounds (www.trakya.edu.tr). 

The group observed frequently at work-
place and outdoor air and named as VOC
in terms of air quality generally ranges
from some paraffin and benzenes to naph-
thalene. The boiling points of these com-
pounds differ. 

The boiling points of volatile organic com-
pounds vary between 50-260oC. They are

vaporish at indoor environment air because
of their low-boiling point. 

VOCs can be found at almost every envi-
ronment more or less. Levels of VOCs at
indoor environment vary according to both
human activities and density of available
resources.

Concentrations of at indoor environments
of volatile organic carbon compounds
often seen at working environment and
outdoor environment are generally below
the level which can be detected with smell,
and it is almost 5 fold more than is at out-
door environment(Wallance 1991). They
are vaporish at indoor environment air
because of their low-boiling point.
Consuming products such as cologne, per-
fume, deodorant, soap, detergent, sham-
poo, bad smell remover as well as wood
and its polisher, building materials like
coating are significant VOC resources
(Kocakaya 2007). 

Besides the fact that there is no clear stud-
ies on the effects of many of the VOC, as a
result of the studies conducted on animals,
it has been stated that it causes cancer,
development disorder in new born and chil-
dren, miscarriage of pregnant women; and
has negative effects on central nervous sys-
tem, eye, respiratory tract irritation,
headache, coordination disorder, nausea,
liver and kidney. It has been emphasized
that frequent exposure to VOCs at low con-
centration causes respiratory diseases and
asthma (Kocakaya 2007). 

It has been stated that for the people who
are in work place for the most of their
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working life and are in the closed environ-
ment in which there in no clean air circula-
tion, the more the rate of this concentration
increases, the stronger these effects are;
and because of these strong effects, the
results causing coma and deaths are
obtained (Norback at al 1995). 

The main VOCs detected in environment
air are methane, ethane, butane, pentane,
hexane, benzene toluene methyl clorur,
chloroform, carbon tetraclorur. VOCs have
a wide area of use. The most common tech-
nologies for disposal of VOC are incinera-
tion and recycle. Disposal by incineration
may cause the problem of other air pollu-
tants' blending in the air after incineration.
However, carbon absorption system does
not produce secondary pollutants; and
valuable hydrocarbons can be reused. 

In a study conducted, the factors affecting
the health of the workers who work at a
print house environment. As a result of
these researches, it has been seen that
workers in the printing sector generally
face many pollutants as in the case of many
other sectors. 

Molhave has carried out one of the studies
concerning the issue. This study has detect-
ed 29 different volatile organic compounds
in the air of the some offices and work
places in Denmark and there are also the
chemicals constituting risk for human
health. As a result of this study, it has been
found that the mostly faced VOC types are
alkyl benzenes of which concentrations
vary between 0.03-2.8 ?g/m3. Shah and
Singh have found in an investigation on 66
different VOCs that the concentration

varies between 0.4-4 ?g/ m3 (Molhave
1979). 

In another study, it is determined that many
VOC concentrations measured at closed
work places are below 5 ?g/m3 (Brown
1994).

Fellin and Otsen have examined 26 differ-
ent VOC types in 754 houses in Canada in
another study. In this study, it has been
found that the average value of the volatile
organic carbon compounds is between 4.4-
10.8 ?g/m3. Maximum values for Toluen
and the dean are determined as 84 ?g/m3
(Fellin at al 1994). 

It has been stated that the negative effects
on especially natural resources, living crea-
tures and human factor will be indispensi-
ble unless the technology applied is guided
positively through these studies. Also,
especially natural air airspace and the air at
closed work places diminish the air quality
at a high rate.         

Application 

Our field of working consists of the firms
that produce coating, polisher and some
other surface processing coating chemi-
cals; plants coating metal surfaces with
such chemicals as coating, polisher; and
firms which work at electric and electronic
sector and contain volatile organic com-
pounds at a high level in the material which
they use in production. The fields we con-
duct studies include 15-20 employees. 
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Tablo 1. The chromatograms of VOCs obtained from analysis, which was conducted using active and
passive sampling method, of environment air of 10 workplaces can be seen at the figures below.

Order
No

Code
No

Field Of
Working 
M2

Conditioning Personal Protection
The
Number
Of
Workers

Neighborhood

Available/Not Available/Not 
1 A-1 150 M2 Enough Enough 8 Gaziosmanpaþa

Available/Not Available/Not 
2 A-2 400 M2 Enough Enough 7 Kurtköy

Available/Not Available/Not 
3 A-3 500 M2 Enough Enough 6 Tuzla

4 A-4 500 M2 Available Available 6 Y.Dudullu

Available/Not Available/Not 
5 A-5 250 M2 Enough Enough 4 Hasköy

6 A-6 500 M2 Available Available 7 Tuzla

7 A-7 400 M2 Available Available 13 Gebze

Available/Not Available/Not 
8 A-8 400 M2 Enough Enough 12 Yakacik

Available/Not Available/Not 
9 A-9 150 M2 Enough Enough 4 Küçükköy

10 A-10 350 M2 Available Available 15 Mahmutbey
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Points of sampling

Substance determined 213 245 246 215 247 241 248 249

Toluene + + + + + + + +

p-Xylene + + + + + + + +

o-Xylene + + + +

m-Xylene + +

Ethyl Benzene + + + +

Styrene + + + + + + +

Phenol + + +

Benzaldehyde + + + + + + +

Benzoic acid + + + + + + +

1,2,4-trimethylbenzene + + + +

Ethyl phthalate + + + + + +

m-ethyl toluene + +

Acetophenone + + +

Dihydrometa Jasmonat + + + +

n-hexadecane + + + + +

n-heptadecane + +

Table 2: ÖÖ. The compounds obtained from chromatogram data at sampled points.

Compound name Times of Retaining MS ions (m/z)

Toluene 12.37 91, 92, 65, 39

p-Xsilen 14.36 91, 106, 105, 77, 65, 

o-Xsilen 13.96 91, 106, 105, 77, 51, 65, 44

m-Xsilen 13.95 91, 106, 105, 77, 65, 41, 43

Ethyl benzene 13.80 91, 106, 77, 65, 51, 39, 63, 78, 79

Styrene 14.30 104, 103, 78, 51, 77, 50, 63

Phenol 15.17 94, 66, 65, 39, 40, 55, 50

Benzaldehyde 15.46 51, 77, 50, 105, 106, 52

1,2,4-trimethylbenzene 15.45 105, 120, 77, 91, 39, 51

Ethylftalat 20.37 163, 149, 164, 77, 176, 208

Table 3. RR. Retention periods of compounds determined as a result of qualitative analysis through GCMS.
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Many work places of different industry
fields were visited and samples from these
work places were taken to detect the
volatile organic compounds in the air at
different times. Tenax TA tubes were for
this operation. These Tenax tubes were run
for 8 hours together with a sampling pump
in the work place. The device run for 8
hours uninterruptedly; and it is provided
that volatile organic compounds stick to
the absorbent substance in the tenax tube
by having the work place air passed
through the tube. At the end of this period,

it was blocked by two margins with brass
loaves and kept in cool environment. These
tubes were analyzed in TD/GC/MS device
in laboratory and very intense peaks were
recorded. This proves the presence of
harmful volatile organic compounds in the
work place environment. In some of the
work places in which studies were carried
out, pump wasn't run for 1,3,5-hour peri-
ods, and tenax tubes were left alone.
However, the presence of the volatile
organic compounds in the work place air
was observed. 
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GRAPHIC 1                                                         GRAPHIC 2

GRAPHIC 1. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-1 coded workplace 
GRAPHIC 2. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-1 coded workplace 

GRAPHIC 3                                                       GRAPHIC 4

GRAPHIC 3. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-4 coded workplace 
GRAPHIC 4. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-4 coded workplace 
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GRAPHIC 5                                                         GRAPHIC 6

GRAPHIC 5. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-5 coded workplace
GRAPHIC 6. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-5 coded workplace

GRAPHIC 7                                                       GRAPHIC 8

GRAPHIC 7. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-6 coded workplace
GRAPHIC 8. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-6 coded workplace

GRAPHIC 9

GRAPHIC 9. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-7 coded workplace
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GRAPHIC 10

GRAPHIC 10. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-7 coded workplace

GRAPHIC 11                                                       GRAPHIC 12

GRAPHIC 11. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-8 coded workplace

GRAPHIC 12. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-8 coded workplace

GRAPHIC 13                                                            GRAPHIC 14

GRAPHIC 13. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-9 coded workplace

GRAPHIC 14. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-9 coded workplace

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 113



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

Conclusion

As a consequence of my observations, it is
observed that the probability of getting the
occupational illnesses and having occupa-
tional accidents of workers is very high
because of the inadequate precautions and
ineffective controls. 

ö  Many of the work places had air con-
ditioning systems. But it was incompetent.

The existing air conditioning systems were
not functional enough to remove the pollut-
ed air totally in the work places. The smell
of the volatile organic compounds in the
atmosphere was felt intensely in the work
places; and it was observed that spending
time in such an atmosphere is almost
impossible. Some of the these systems did
not make the fresh air intake possible and
just served as a system which make pollut-
ed air release possible. This made the sys-
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GRAPHIC 15                                                      GRAPHIC 16

GRAPHIC 15. The Chromatogram of the first desorption of Tenax tube sampled actively from A-10 coded workplace

GRAPHIC 16. The Chromatogram of the second desorption of Tenax tube sampled actively from A-10 coded workplace
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tem running impossible. Some of the air
conditioning systems, which provide fresh
air from outside, were not used in winter
months because of the cold weather. As a
result, it was observed that workers respire
the polluted air all day long.   

ö  It was observed that work safety
equipment was not used generally in the
work places that were visited and the study
was carried out. Workers were in a direct
contact with their bare hands without wear-
ing any gloves with solvents and various
chemicals. It was observed that they did
not wear goggles or masks properly.
Through the interviews with the workers, it
was understood that the workers had
shared problems such as headache, exhaus-
tion, dizziness, fatigue, itching, eczema,
and anxiety.

ö  Work place air measurement, which
should be implemented, periodically to be
able to understand to what extend the work
place air is affected from work place pollu-
tants was not implemented. 

ö  Material safety data sheets called
MSDS were not used generally. These
sheets are highly important for their con-
tent because they have all kind of informa-
tion concerning chemical substance. All
the substances in the work place should
have their own material safety information
sheets and follow the rules on the sheet. 

The government put laws and regulations
into action to provide a healthy work places
in terms of occupational health and safety
and to protect the health and safety of the
workers. It is essential to follow these rules

to ensure healthier and safer work places for
workers. The Ministry of Labour and Social
Security and municipalities should work in
cooperation and solve this problem.

Especially solvents, pigments and backfill-
ing material among the raw materials used
in coating and polisher industry constitute a
great risk for human health. It negatively
affects liver, kidneys, brain, and blood table. 

Employers and workers should know about
these substances very well to be protected
against the negative effects of these chemi-
cal substances and fulfill these precautions
to be taken. Employers are responsible with
explaining mentioned risks to their workers,
and teaching personal safety precautions
applicable by the workers. It is right of the
workers to know about these risks. It is nec-
essary for workers to apply these personal
use precautions to protect their health.    

l Increase in the studies in this field
shall incline to inform the people in educa-
tional and occupational field and search the
educational facilities.   

l It should be emphasized that The
Ministry of Environment and Forestry, The
Ministry of Health, The Ministry of Labour
and Social Security and Province Labour
Organization should work in cooperation. 

l It is necessary to achieve the judicial-
ly binding working standards that are
thought as a must in risk assessment studies
to be carried out in many industrial institu-
tions and work places, and to restructured.    

l Determination of the points at which
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the weaknesses and losses in working life
may occur is the most important phase. 

l For this, it is necessary to work in
cooperation for producers; take precau-
tions aiming at ensuring work place safety;
increase the information level of the work-
ers to an adequate level; inspect available
facilities, processes, equipment, device
park, and system designs; inspect deficien-
cies and threats; use simulation techniques. 

l It is necessary to take required pre-
cautions examining critical processes and
conditions at production points of many
plants producing chemicals in this field. 

l If we wish to do something about pre-
cautions, we should search for the ways of
keeping the pollutants away. 

l If employer wishes to have an effective
air conditioner or any other precaution to
keep polluted air away, the employer should
follow them very well and follow whether
these precautions eliminate the problem.
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Özet: Günümüzde artan nüfus ve sanayileþme gibi faktörler doðal enerji kaynaklarýnýn hýzla azal-
masýyla birlikte enerjiye olan talebi arttýrmakta, enerjinin daha az kullanýlarak ayný faydayý saðlay-
acaðý yeni yöntemlerin geliþimine zemin hazýrlamaktadýr. Bunun sonucu olarak da yalýtýmla ener-
ji tasarrufu ortaya çýkmaktadýr. Baþta yapý tasarýmcýlarýnýn, uygulayýcýlarýn sonrasýnda kul-
lanýcýlarýn su ve nemin etkisini ve bu etkilerin oluþturduðu sorunlarý bilmeleri ve önlemlerini bu
doðrultuda almalarý gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapýlarda Su ve Nem Etkisi, Su Yalýtýmý, Yapýlarda Su ve Nemin Geçiþi

Abstract: Such factors as increasing population and industrialization today increase the demand
for energy along with the fast decrease of natural energy resources, lead up to the development of
new methods which will provide the same benefit by being used the energy. As a result, energy sav-
ing with isolation has emerged. Firstly structure designers and appliers and then users should know
the effects caused by water and moisture and problems created by these effects and they should
also take their precautions accordingly. 

Key words: Water And Moisture Effects In Structures, Water Isolation, Absorption Of Water And
Moisture In Structures 
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Elif Sezi AYDIN

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlýk A.D. 

WATER AND MOISTURE EFFECTS IN STRUCTURES
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GÝRÝÞ

Günümüzde enerji kaynaklarýnýn tüken-
mekte olmasý, bu kaynaklarýn rasyonel bir
biçimde kullanýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr.
Her ne kadar enerji elde etmek için, yeni
petrol kuyularý ve maden ocaklarý arama ve
açma çalýþmalarý devam etse de, hidroelek-
trik enerji, güneþ enerjisi, nükleer enerji ve
rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji arama
çalýþmalarý yapýlsa da, bu çalýþmalar ve
yatýrýmlar ekonomik olmamaktadýr. Ayrýca
bu enerjilerin kullanýlmasý ve üretilmesi
sýrasýnda oluþan hava kirliliði de gün
geçtikçe çevre ve insan saðlýðýný bozabile-
cek bir tehdit unsuru olarak karþýmýza çýk-
maktadýr.

Mazlov'a göre ihtiyaçlarýn basamaðý
teorisi; insanýn karþýlanmasýný beklediði ilk
ve temel ihtiyaçlarý fizyolojik olmaktadýr.
Yemek, uyumak, korunmak gibi
ihtiyaçlarýn arasýnda barýnmak da bulun-
maktadýr. Ancak bu temel gereksinimler
temin edildikten sonra bir basamak yukarý-
da, insanýn sosyal ihtiyaçlarý ortaya çýk-
maktadýr. Bu ihtiyaçlarýn arasýnda daha iyi,
daha konforlu bir yaþam þartlarýna ulaþma
arzusu bulunmaktadýr. Bu basamaða ulaþan
insanýn gündemine ilk defa konutunu yalýt-
ma fikri de girmektedir (Sipahioðlu 2008).
Yalýtým, kullanýldýðý duruma göre dýþ etkil-
erden ayýrmak veya tecrit etmek anlamýn-
da, bina yalýtýmý ise; "yapýyý kendi bünyesi
ile içindeki eþya veya canlýlara zarar verici
etkilerden korumak için alýnan önlemler
paketi" olarak tanýmlanmaktadýr. Bina
yalýtýmý; "malzeme üretiminden uygulan-
masýna kadar titizlik, hassaslýk, çok yönlü
detay çalýþmasýný gerektiren ve birçok
bilim dalýný ilgilendiren bir sistem

bütünüdür." Bu nedenle, bina yalýtýmýnda,
ulusal ekonomi ve çevre iliþkisinin ortaya
konulmasý ve rasyonel çözümlere varýla-
bilmesi için ekonomi, fizik, kimya, makine,
inþaat, mimarlýk v.b. bilim dallarý bir
eþgüdüm içerisinde bulunmalýdýr.

Yalýtým sektöründeki geliþmeler son 50 yýl
da oluþmuþtur. Yalýtým da baþlangýçta, sek-
tör hýzla büyürken, son 20 yýlda, geliþmiþ
ülkelerdeki inþaat yatýrýmlarýnýn azalmasýy-
la birlikte bu büyüme hýzý yavaþlamýþtýr.
Sektördeki büyüme hýzýnýn yavaþlamasýyla
teknolojik geliþmeler de yavaþlamýþtýr.
Sektördeki son geliþmeler yeni ürünlerden
çok, var olan ürünlerin verimliliðini ve
uygulama kolaylýðýný artýran yenilikler
olarak karþýmýza çýkmýþtýr. 

Enerji verimliliði çalýþmalarý ve yalýtým
uygulamalarý dünyada 1970'lerde baþ
gösteren büyük petrol krizinden sonra
baþlamýþtýr (Bilal 2010).  Alýnan önlemler
zaman içinde þiddetlenerek 2000'li yýllarda
þimdikinden de çok miktarda enerji tasarru-
fu yapýlmasý programlanmýþtýr. Kuþkusuz
alýnan önlemlerin en baþýnda ýsý yalýtýmý
gelmektedir. Ülkelerin enerji politikalarý
açýsýndan 1973 yýlý önemli bir tarihi oluþtu-
rur. Petrol ihraç eden ülkelerin önce petrol
arzýný kýsýtlamalarý, daha sonra da petrol
fiyatlarýný beklenmedik ölçüde artýrmalarý
sonucu ortaya çýkan "Petrol Krizi"nin yol
açtýðý ekonomik çýkmaz, tüm dünya
ülkelerini, enerji konusunda yeni arayýþlara
zorlamýþtýr. Ülkeler, bir yandan alternatif
enerji kaynaklarý arayýþýna girerken, diðer
yandan da enerji verimliliði konusunda acil
önlemler alma yoluna gitmiþlerdir. Petrol
fiyatlarýnýn, krizi izleyen yýllarda da sürek-
li artýþ eðiliminde olmasý enerji verimliliði
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ile ilgili önlemleri, ülkelerin ekonomi poli-
tikalarýnýn bir parçasý haline getirmiþtir. Bu
nedenle, enerji tasarrufunda " yalýtým" öne
çýkmýþtýr (Bilal 2010). 

Konuya gerekli önemi vermeyen ülkem-
izde yeterince önlemler alýnmadý veya alý-
nan cýlýz önlemler uygulanamayarak, ener-
ji savurganlýðýna devam edildi. Bu savur-
ganlýk hala devam etmektedir. Ülkemizde
enerji tasarrufuna gereken önemin ver-
ilmemesi, her yýl önemli ölçüde (2.5-3 mil-
yar dolar kadar) döviz kaybýna neden
olduðu gibi, ayrýca odun-kömür gibi yerli
kaynaklarýn hýzlý tüketilmesine yol açmak-
ta, petrol-doðalgaz gibi ithal edilen mad-
delere ödenen dövizin artmasýna neden
olmakta, Ayrýca gereðinden fazla tüketilen
(kömür gibi) enerji maddeleri havanýn kir-
lenmesini arttýrmaktýr. 

AMAÇ 

Bu çalýþma günümüz koþullarýnda sürekli
artmakta olan enerji maliyetlerinin tasarrufu
açýsýndan ortaya çýkan yalýtým konusunda,
su ve nemin yapýyý etkileme þekillerinin bil-
inmesi amacýyla gerçekleþtirilmiþtir.
Yapýlacak olan yalýtýmdan en iyi verimi ala-
bilmek için öncelikli olarak önlenmesi
gereken su ve nem etkileri asýl hedef olarak
belirlenmiþtir. Su ve nemin yapýyý etkileme
alanlarý çerçevesinde araþtýrma gerçekleþtir-
ilerek, yapý tasarýmcýlarý, uygulayýcýlarý ve
kullanýcýlarýnýn bu çerçevede önlemlerini
almalarý gerektiði amaçlanmýþtýr. 

KAPSAM

Çalýþma kaynak taramasý yapýlarak gerçek-
leþtirilmiþtir. Suyun yapýya difüzyon ve

akým yolu ile geçiþi, suyu harekete geçiren
faktörler, dýþ ortamdan kaynaklanan su ve
nem etkisi ile yapý bünyesinde var olan
sürekli nem konularý incelenmiþtir.

ARAÞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araþtýrmada öncelikle yalýtým ihtiyacýnýn
ortaya çýkýþýna deðinilmiþtir. Araþtýrmada
sýnýrlýlýk olarak ise yapýlarda su ve nemin
geçiþ þekilleri seçilmiþtir.

YAPILARDA SU VE NEM ETKÝSÝ
GEÇÝÞ ÞEKÝLLERÝ

Yapýlarda su etkileri; Dünya yüzeyinin
%70'ini kaplayan ve katý, sývý, gaz olmak
üzere havada üç formda bulunan su; kul-
lanýcýlar için yaþam kaynaðý olmasýnýn yaný
sýra, yapýlar içinde üretim süreçlerinde
gerekli olan doðal kaynaklardan biridir.
Ancak bu kaynak yeterli önlem alýn-
madýðýnda, eksikliðinde sýkýntýlara yol aça-
bildiði gibi, varlýðýnda da yapý ve kul-
lanýcýlar üzerinde, ülke ölçeðinde sorun
oluþmasýna neden olabilmektedir. Oluþan
sorunlar, Avlar 'a (Avlar 2000), göre mikro
ve makro ölçekli sorunlar olarak ikiye
ayrýlmaktadýr. Makro ölçekli sorunlar
genellikle büyük ölçekli sorunlar olup yer-
leþke bazýnda ele alýnýrken, mikro ölçekli
sorunlar daha çok yapýsal sorunlar olarak
belirtilmektedir  (Avlar 2010). Makro
ölçekli sorunlar, yapýlaþma alanlarýnýn yan-
lýþ seçimi, doðal ortamlarýn tahribi gibi
nedenlerle ve genellikle su baskýnlarý
olarak ortaya çýkan sorunlardýr. Bu sorun-
lar, can kaybý (insan, hayvan, bitki), büyük
ölçekte maddi hasarlar (bina, araç, v.b.),
bulaþýcý hastalýk riski, barýnma, yeme ve
içme sorunlarý, ulaþým ve iletiþim sorunlarý
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gibi olumsuzluklarla sonuçlanmaktadýr
(Avlar 2010). Benzer þekilde, tasarým aþa-
masýnda gerekli önlemlerin alýnmamasý,
uygulama eksiklikleri ve hatalarý, kul-
lanýmda bakým eksikliði, onarým hatasý gibi
nedenlerle ortaya çýkan mikro ölçekli
sorunlar, kullanýcýda saðlýk sorunlarý ve
yapýsal sorunlar ile birlikte küçük ölçekte
maddi hasarlara (bileþen, parça v.b.) ve
maddi kayýplara neden olmaktadýr (Avlar
2010). Dolayýsýyla kullanýcýlar, kendileri,
yapýlarý için gerekli olan suyun oluþtur-
duðu ve oluþturacaðý etkilere karþý çeþitli
çözümler geliþtirmek zorunda kalmaktadýr.
Su ve nem etkilerinin yapýlarda, kul-
lanýcýlar üzerinde, ülke ölçeðinde; doðal ve
yapay çevrede sorun oluþturmasý ya da
oluþan sorunlarýn çözümü sýrasýnda kul-
lanýlacak ürün ve çözümlerin uygulanacaðý
bölgelerin belirlenmesi için; suyun yapýya
geçiþ þekilleriyle yapýyý etkileyen sularýn,
etki alanlarýnýn bilinmesi gerekmektedir.
Yapýlarda etkili olan suyun yapý ürün-
lerinden geçiþi, sývý ya da su buharý (nem)
þeklinde olmaktadýr. Suyun geçiþi ise,
difüzyon yolu ve akým yolu olmak üzere
iki þekildedir (Trechsel 1994). Difüzyon
yoluyla geçiþ sýrasýnda, yoðunluk deðiþimi,
buhar basýncý deðiþimi, sýcaklýk deðiþimi,
su ya da nemi harekete geçiren etkenlerdir.
Akým yoluyla geçiþte ise bu etkenler; emme,
hava basýncý deðiþimi, yükseklik ve sývý
basýncý deðiþimi olarak sýralanmaktadýr. 

g Buhar Geçiþi Ve Sýnýrlandýrýlmasý
Bir yapý elemanýnýn iç ve dýþ ortam-
larý arasýnda, sýcaklýk, baðýl nemin
farklý olmasýndan kaynaklanan fark-
lý buhar basýnçlarý oluþur. Isýtma
periyodu olan kýþ mevsiminidikkate
aldýðýmýzda,genellikle iç tarafta yük-

sek buhar basýncý vardýr ve iç ortam-
da gaz halinde bulunan su buharý ýsý
akýmý ile ayný yönde hareket ederek
dýþ ortama ulaþmaya çalýþýr.
Havadaki su buharýnýn dýþ ortama
gaz olarak ulaþmasý halinde yapý
elemanýnýn gerek kullaným ömrü ve
gerekse ýsýl performansý açýsýndan
bir sorun yoktur. Fakat havadaki su
buharý bir yüzeyde veya yapý ele-
maný içinde su haline dönüþürse yapý
fiziði yönünden tehlikeli olabilir. Su
buharýnýn gaz halinden sývý hale
geçmesi, yapý elmanýný oluþturan
malzemelerin havadaki su buharý ve
ýsý geçiþine gösterdikleri dirence ve
de malzemelerin sýrasýna baðlýdýr.
Su buharýnýn sývýya dönmemesi için 
aþaðýda tanýmlanan metotlar ince-
lenerek, gerekli önlemlerin alýnmasý
saðlanmalýdýr.

Su buharý geçiþi; su moleküllerinin ýsý
hareketleri sonucunda su buharý kon-
santrasyonunun yüksek olduðu ortamdan,
düþük olduðu ortama doðru denge saðla-
mak için hareket etmesidir. Bu durumda
konsantrasyon farklarý ve buna baðlý olan
nispi nem farký, su buharý geçiþinin sebebi-
ni oluþturur. Düþük hava sýcaklýðýnda
(kýþýn) su buharý sýcak taraftan soðuk tarafa
doðru, yani dýþarýya doðru geçiþ yapar. Bu
esnada su buharýnýn bir kýsmý yapý eleman-
larýnýn içinde yoðuþur. 

l Yazýn hava sýcaklýðýnýn ters
akýþýndan dolayý içeriye doðru bir
buhar difüzyonu meydana gelir.  

l Su buharý geçiþi, havadaki nem
oranýnýn farklýlýk gösterdiði durum-
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larda, eþit hava sýcaklýklarýnda da
meydana gelebilir. Bu durumda genel
olarak bir yoðuþma meydana gelmez. 

Bu durumda neticeyi etkileyen faktörler
hava sýcaklýðý ve havadaki nem oranýdýr.
Bina içinden dýþ ortama veya dýþ ortamdan
bina içine; havadaki su buharýnýn geçiþleri
meydana gelmektedir. Geçiþ sýcak ortam-
lardan soðuk ortamlara doðru oluþur.  Hava
belli sýcaklýklarda belli miktarlarda su
buharýný bünyesinde bulundurabilir. 
Örnek olarak: 

30° C ýsýda 1 m3 havanýn taþýyabileceði en
fazla su buharý  yaklaþýk 30,0 gm dýr.
20° C ýsýda 1 m3 havanýn taþýyabileceði en
fazla su buharý  yaklaþýk 17,3 gm dýr.
10° C ýsýda 1 m3 havanýn taþýyabileceði en
fazla su buharý  yaklaþýk  9,4 gm dýr.
0° C ýsýda 1 m3 havanýn taþýyabileceði en

fazla su buharý   yaklaþýk  4,8 gm dýr.

Çatý içinde bünyesinde su buharý bulun-
duran hava soðuk bölgelerle karþýlaþtýðý
zaman bünyesindeki buharý taþýyamaz ve
su haline dönüþür. Böyle durumlarda nem
ile karþýlaþan çatý malzemelerinde bozul-
malar oluþur. Bunlarýn önlenebilmesi için,
ya fazla buhar içeren havanýn bina dýþýna
atýlacaðý bir havalandýrmalý çatý yapýlmalý
veya çatýda uygun bir yerde (genelde sýcak
tarafta) bir buhar kesici uygulanmalýdýr.

Buhar geçiþi incelendikten sonra sýrasýyla;
1)   Terleme 
2)   Ýç yoðuþma
3)   Havadaki su buharý miktarý
4)   Baðýl nem
5)   Çið noktasý sýcaklýðý incelen

melidir.

Terleme: 

Terleme ve yoðuþma olaylarý, yapý elemaný
içindeki yalýtým malzemesinin deðerini
düþürmekte, metalik birleþim elemanlarýný
korozyona uðratmakta, ahþabýn deformasy-
onuna neden olmakta, akýþ yönünde yüzey-
sel çiçeklenmelere veya kaplama
malzemelerinin kabarma ve dökülmelerine
neden olmaktadýr. Özellikle, homojen
olmayan ve bir kaç malzemenin bir araya
geldiði yapý elemanlarýnda ortaya çýkan bu
sorun, ýsý tutucu malzemenin de yer almasý
ile daha büyük zararlara yol açabilmektedir.
Dolayýsýyla detaylandýrmalarda özellikle
yoðuþma hesaplarýnýn yapýlmasý ve bu
hesaplardan çýkan sonuçlara göre
malzemelerin yan yana getirilmesi konusu
üzerinde titizlikle durulmasý gerekmektedir.
Terleme ve yoðuþma konusunda yapý fiziði
açýsýndan alýnmasý gereken önlemler, genel
planlama ve malzemeler arasýndaki düzen-
lemeler þeklinde iki ana ilke çerçevesinde
çözüme ulaþýr. Genel planlama önlemleri,
yapý elemanlarý arasýnda yapýlan hava-
landýrma ve yüzeyi belli bir sýcaklýk dere-
cesinde tutabilmek için ýsý tutucu malzeme
kullanmak veya yüzeysel olarak (sýcak
hava püskürtme veya rezistans teli ile ýsýt-
ma) ýsýtýlan ýsýtmalardýr.  Ýç havanýn baðýl
nemini azaltmak, terleyen yüzeyde hava
sirkülasyonu saðlayarak havayý harekete
geçirip konveksiyon katsayýsýný küçültmek
yoluyla yüzey sýcaklýðýný çið noktasýnýn
üstüne çýkartmak terlemeyi engeller. Ayrýca,
nem artýþýnýn yüksek olduðu hacimlerde iç
nem azaldýðýnda nemi geri veren bir nem
emici tabakayla yüzeyleri kaplamasý
baþarýlý sonuç vermektedir (Özgür 1997). 

Yapý elemanlarý arasýnda yapýlan hava-
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landýrmalar, çatý ve döþemelerde yapýlan
havalandýrmalar ile özellikle teras çatýlarda
su ile ýsý yalýtým tabakalarý arasýnda uygu-
lanan havalandýrma yöntemleridir. Burada
yoðuþmanýn iç ve dýþ hacimler arasýndaki
basýnç farkýndan ileri geldiði düþüncesin-
den hareket edilerek iki basýncý birbirine
eþit kýlan hava sirkülasyonunun çatýnýn
parapet veya saçak kenarýndan çözüme
ulaþtýrýlmasý, zemine yakýn döþemelerde ise
kadronlu sistemlere gidilerek arada yer yer
hava boþluklarýnýn býrakýlmasý, ayrýca yine
teras çatýlarda her 50 m² 'ye bir adet Ø25
mm 'lik veya 100 m² 'ye bir adet Ø80 mm
'lik plastik veya metal borularýn ýsý ve su
yalýtým tabakalarýnýn arasýna inecek þekilde
yerleþtirilmesi gerekmektedir. Islak kâgir
elemanlarýn uygulanýþýnda malzeme içinde
kalan nem ileride zararlý sonuçlar verecek-
tir. Bu nedenle, kurumanýn saðlanmasý için,
yapý bittikten sonra ýsýtma ve havalandýrýl-
masý þarttýr.

Yapý elemanlarýnýn yüzey sýcaklýðý ortam
havasýnýn çið noktasý sýcaklýðýnýn üzerinde
ise yapýda bir terleme söz konusu deðildir. 

Her iki sýcaklýðýn eþit olma durumu ise
sýnýr noktasýdýr. Bunun dýþýndaki hallerde
ise terlemenin önlenmesi için yapý
kesitinde uygun kalýnlýkta mineral yün gibi
bir yalýtým malzemesi kullanýlmalýdýr
(Özgür 1997). Terleme, hava içindeki su
buharýnýn temas ettiði yüzeyin sýcaklýðý,
yoðuþma noktasý sýcaklýðýnýn (çið noktasý
sýcaklýðýnýn) altýna düþtüðü zaman yüzeyde
su zerrecikleri oluþmasýdýr. Binalarda ýsý
kayýp hesaplarý yapýlýrken, terleme olmay-
acak bir malzemenin kalýnlýðý ve ýsý geçiþ
direnci belirlenmelidir.  Yalýtým malzemesi
konulan duvarda, ýsý geçirme katsayýsý

tayininde yoðuþma kontrolü yapýlmazsa,
duvarlarda küf, mantar üremesi gibi sorun-
lar ortaya çýkabilir. Duvar iç yüzey sýcak-
lýðý, içerideki havanýn çið noktasý sýcaklýðý
üzerinde ise terleme görülmez. Terlemenin
önlenmesi için yapý elemanýnýn ýsý geçiþi
direncini arttýrmak genelde yeterlidir.
Yalýtým malzemeleri seçilirken yalýtým
malzemesinin kalýnlýðý ve tipi terlemenin
önlenmesi bakýmýnda önemli olmaktadýr.
Ayrýca yalýtým malzemesi ile birlikte
yalýtým malzemesinin sýcak olan iç
yüzeyine buhar kesicinin yerleþtirilmesi
buhar geçiþinin yapýya zarar vermemesini
saðlayacaktýr (Özgüç 1997). 

Ýç Yoðuþma: 

Yapý elemanýnýn iç tarafýnda meydana
gelen, ilk oluþumda göz ile fark edile-
meyen su birikimidir. Eðer bu su birikimi
zamanla kuruyabiliyor veya yapý elemaný
bünyesinden fiziksel olaylar sonucu atýla-
biliyorsa, bir tehlike arz etmez. Þayet
yoðuþma sonucu oluþan su miktarý belli bir
ölçüyü geçmekte ise bunu önlemek için
bazý tedbirlerin alýnmasý gereklidir.
Terlemenin önlenmiþ olmasý her zaman iç
yoðuþmayý önlemez. Ýç yoðuþmanýn ayrýca
kontrolü gerekir.

Havadaki Su Buharý Miktarý: 

Atmosferi oluþturan hava, farklý gazlarýn
ve belirli bir oranda su buharý karýþýmýndan
ibarettir. Havanýn sýcaklýðý arttýkça
içerisinde gaz olarak muhafaza edebileceði
su buharý miktarý da fazlalaþýr. Doymuþluk
hali denilen miktara ulaþtýðýnda ise su
buharý havada gözükür hale gelir ve temas
ettiði yüzeyleri ýslatmaya baþlar.
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Su Buharý Difüzyon Akýþ Yoðunluðu: 

Sýcak katý bir cisim yüzeyinde bir akýþkanýn
hareket etmesi durumunda, akýþkan yüzey-
deki sýcaklýðý alarak ýsýnýr, yüzey ise ýsý
kaybederek soður. Örneðin, bir oda
içerisinde yer alan radyatörün sýcak
yüzeyine temas eden hava ýsýnýr, yoðunluðu
azalýr ve yükselir. Yerine soðuk hava gelir
ve bu hareket sürekli olarak devam eder.
Doðal konveksiyon olarak adlandýrýlan bu
yöntem geliþtirildiðinde radyatörün önüne
bir hava üfleyici veya vantilatör konulabilir.
Bu durumda hava hýzla radyatöre yön-
lendirilir. Böylece zorlanmýþ konveksiyon
yöntemi oluþturulmuþ olur.

Su Buharý Difüzyon Direnci: 
Su buharý, sýcaklýk ve baðýl nem ile deðiþen
kýsmi buhar basýncý, yüksekten aza doðru
ilerlerken bir direnç ile karþýlaþýr. Tüm yapý
malzemelerinin 1m²'lik yüzeyi, kalýnlýðýna
baðlý olarak buhar difüzyonuna direnç gös-
terir. Bu direncin, havanýn buhar difüzyon
direncine oranlanmasýna buhar difüzyon
direnç katsayýsý denir. Bu katsayýya etki
eden faktörler; malzemeye baðlý olmayan
sýcaklýk, malzemeye baðlý olan; hücre cidar
kalýnlýðý, hücre duvarlarýndaki kohezyon,
kapalý hücre olmasý, küçük hücre olmasý,
homojenliktir.

Difüzyon hesaplamalarýnda hava ile ilgili
orantýlar kullanýlýr. Böylelikle Su Buharý
Difüzyon Direnç Katsayýsý bir malzemenin
difüzyon direncinin eþit kalýnlýk ve sýcak-
lýktaki hareketsiz bir hava tabakasýna göre
kaç kez daha büyük olduðunu belirtir. Su
Buharý Difüzyon Direnç Katsayýsý yapý
malzemesinin tabaka kalýnlýðý dikkate alýn-
maz. Ancak yapý malzemesinin kalýnlýðý d

(m) ile yapýlan hesaplama sonucunda bu
malzemenin difüzyon direncine yönelik
bilgi elde edilebilir. Bu deðer ise su buharý
geçiþ eþdeðer hava tabakasý kalýnlýðýdýr.
Dýþ cephenin iç yüzeyindeki veya binanýn
içindeki hava soðuyup, havadaki nem
oranýna baðlý olan yoðuþma noktasýndan
daha düþük bir ýsýya ulaþtýðý zaman yoðuþ-
ma oluþur. Bu nedenle yoðuþma yüzeyinin
kontrolü dýþ ve iç ýsýlarýn karþýlaþtýrýlmasý
ile gerçekleþir.  Su buharý geçiþinin ve
yoðuþma miktarýnýn hesaplanmasý grafik
ortamda Glaser-Diagramý ile yapýlýr. Yapý
içindeki ýsý akýþýndan, su buharý doyma
basýncý elde edilir. Su buharý kýsmi
basýnçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýndan ise
yoðuþmanýn oluþup oluþmadýðý ve oluþuy-
orsa nerelerde oluþtuðu bilinmelidir.

Yoðuþmanýn Sýnýflandýrýlmasý: 

Hava, sahip olduðu sýcaklýða baðlý olarak su
buharý taþýmaktadýr. Bu deðer sýcaklýk ile
artmakta olup teknik tablolardan ölçüm
deðerlerine ulaþýlabilmektedir. Havanýn
baðýl nemine baðlý olarak da çið noktasý
deðeri vardýr. Bu sýcaklýk ise havanýn temas
ettiði yüzey sýcaklýðýndan yoðuþmanýn
baþladýðý sýcaklýðý göstermektedir. Çið nok-
tasý olarak adlandýrýlýr. Þafak vaktinde yerde
gördüðümüz çið ayný kanunun sonucudur.
Yer sýcaklýðý gece bulutsuz havada, hava
sýcaklýðýndan aþaðý düþmekte ve hava yere
temas ettiði yerlerde soðuyarak su molekül-
lerini yere býrakmaktadýr. Bu olaya teknikte
yoðuþma denmektedir (Daðsöz 1991). 

Çið Noktasý Sýcaklýðý: 

Belirli þartlardaki havanýn çið noktasý
sýcaklýðý, ayný þartlarda bulunan ve ayný
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miktarda su buharý bulunduran doymuþ
havanýn sýcaklýðýdýr. Yoðuþma noktasý
sýcaklýðý ayný zamanda çið noktasý sýcaklýðý
olarak da adlandýrýlýr. Ýçinde su buharý
bulunan havanýn temas ettiði yüzeyin
sýcaklýðý, çið noktasý sýcaklýðýnýn altýna
düþtüðü zaman yüzeyde su zerrecikleri
birikmesi yani terleme olayýdýr (Toydemir
ve Ark., 2000) (Eriç 2002).

Suyun Akým Yolu ile Geçiþi: 

Suyun akým yoluyla geçiþinde; emme,
hava basýncý deðiþimi, yükseklik ve sývý
basýncý deðiþimi gibi ölçütler etkili olmak-
tadýr. Bu ölçütlerle hareket eden su, kýlcal-
lýk (kapilarite), dolaþým (konveksiyon), yer
çekimi ve akýmýn da etkisiyle yapýlara sýz-
maktadýr. Bünyesinde boþluk bulunan
ürünler, suyla iliþkilendiklerinde boþluk-
larýný dolduracak miktarda su emmektedir.
Emilen su yerçekimine karþý belirli çaptaki
borucuklar içinde hareket ederek yük-
selmekte ve bu olaya da kýlcallýk (kapilar-
ite) adý verilmektedir (Toydemir ve Ark.,
2000). Kýlcallýk sýrasýnda adezyon kuvvet
ve kohezyon adý verilen, su molekülleri
arasýndaki itme ve çekim kuvvetlerinin etk-
isi bulunmaktadýr. 

Çakýl gibi büyük boþluklu ürünlerde kýlcal-
lýk gözlenmezken, beton, kum gibi ürün-
lerde kýlcallýk bulunma olasýlýðý yüksektir.
Bu durum kýlcallýðýn, yapý ürünlerinde
mevcut bulunan boþluk büyüklüklerine
baðlý olarak varlýk gösterdiðinin bir
ölçütüdür. Cam, çelik ve plastik gibi ürün-
lerde ise herhangi bir boþluk bulunmamasý-
na karþýn, birleþimlerindeki detaylarýn
eksik çözümlenmesiyle kýlcallýk gözlen-
mektedir. Suyun yapý ürünlerinde emilimi

rüzgâr gibi hava hareketleriyle de gerçek-
leþebilmektedir.  Yapýya gelen su ya da su
buharý, hava basýncýnda oluþan deðiþimler-
le yapý cephe yüzeylerinden yapý elemaný
kesitlerine giriþ yapabilmektedir. Öte yan-
dan yerçekimine karþý yükselen suyun
geçiþi, zeminde mevcut bulunan suyun
yüksekliðiyle doðrudan iliþkilidir. Her
sývýnýn belli bir hidrostatik basýncý bulun-
makta ve bu basýnç sývý yüksekliðiyle iliþk-
ili olarak artýþ göstermektedir. Ortamlar
arasýnda ayýrýcý görev üstlenen ve çeþitli
yapý ürünlerinden oluþan yapý elemanlarý,
pozitif ve negatif basýnç farklarýnýn etk-
isinde kalmakta, suyun hareketine yön ver-
mektedir. Sývý basýncý deðiþimleri de suyun
geçiþinde etkili olmaktadýr. Bu noktada
Poiseuille yasasý olarak da adlandýrýlan
laminer akýmlarýn etkisine rastlanmaktadýr.
Akýþkan parçacýklarýn, çapý sabit olan ve
içinde hiçbir týkanýklýk bulunmayan bir tüp
içinde, düz çizgi þeklinde ve çok küçük
yön deðiþiklikleriyle akarak ilerlemesi
laminer akým olarak tanýmlanmaktadýr.

Yapýlarda su moleküllerinin taþýnmasý ve
suyun yapýlara geçiþi akým yoluyla da
olmaktadýr. Emme, hava basýncý deðiþimi,
yükseklik ve sývý basýncý deðiþimi gibi
etkenlerin de etkisi ile yapýya geçen suya
karþý gerekli önlemlerin alýnmadýðý durum-
larda, yapýlarda, kullanýcýlar üzerinde, ülke
ölçeðinde, doðal ve yapay çevrede çeþitli su
ve ýsý sorunlarý ile karþýlaþýlabilmektedir.

Yapýyý Etkileyen Su ve Etki Alanlarý: 

Yapýyý etkileyen sular, dýþ ortamdan kay-
naklanan su ve nem, iç ortamdan kay-
naklanan su ve nem olmak üzere ikiye
ayrýlmaktadýr (Avlar 2000). 
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Dýþ ortamdan kaynaklanan su ve nem;

1)   Hava bölgesinde oluþan su ve 
nem,
2)   Zemin bölgesinde oluþan su ve
nem olarak sýnýflandýrýlmaktadýr 
(Avlar 2000).

Yaðmur, sis, çið, þiddetli kar gibi yaðýþ ve
hava hareketleri ile oluþan sular, yapýnýn
zeminine yakýn bölgelerindeki sýçrama
suyu, yüzey sularý ile çarpan su ve dýþ
ortamdaki su buharý, yapýlarýn hava böl-
gesindeki su ve nemi oluþturmaktadýr
(Kubal 1993).

Hava bölgesinde oluþan su ve nem, difüzy-
on ya da akým yoluyla yapýlarý etkiye-
bilmektedir. Yapý cephelerine çarpan yaðýþ
sularý, rüzgâr basýncý ile duvarlardan, duvar
boþluklarýndan ya da derzlerden sýz-
abilmekte ve böylece, yapý elemanlarýna
zarar vermektedir. 

Ayrýca, yaðýþlar ya da ýsýl deðiþimlerle
doðrudan iliþkili olan çatýlar, hava böl-
gesinde oluþan su ve nemden kolaylýkla
etkilenebilmektedir. Isýl deðiþimlerden etk-
ilenen dýþ ortam buharý, difüzyon yoluyla
yapý cephelerini etkileyebilmekte ve
yoðunlaþan su buharý yapýlara zarar vere-
bilmektedir. Yapýnýn zemine yakýn bölüm-
lerinde bulunan yüzey sularýnýn ve yine
ayný bölgelerde gözlenen sýçrama suyunun
kýlcallýkla yapýda yükselerek yapýya zarar
vermesi söz konusu olabilmektedir. 

Sýzýntý sularý, birikinti sularý ile birlikte
zemin nemi, yeraltý sularý, yapýlarýn zemin
bölgesinde su ve nem oluþmaktadýr. Zemin
nemi; toprak yapýsý ya da yapýnýn bulun-

duðu coðrafi koþullara göre sürekli var
olan, adezyon ya da kýlcallýk etkisi ile
toprak taneleri arasýnda onlara asýlý kalarak
sýzýntý yapmayan küçük miktardaki
sulardýr (Avlar 2000); (Ekinci 2003). Su
sular yapý temelinden yapý gövdesine doðru
kýlcallýk yoluyla yükselerek yapýya zarar
verebilmektedir. Bununla birlikte, yaðýþ,
sýzýntý ve kullanma suyu gibi sulardan
oluþan basýnçsýz sularla, geçirgen olmayan
tabakalarda birikip yükselmeye baþlayan
basýnçlý sular, yeraltý sularýný oluþturmak-
tadýr (Ekinci 2003). 

Basýnçsýz sular; mevsimsel deðiþikliklere
göre azalýp çoðalabilmektedir. Özellikle
bodrumlu yapýlarda, yapýnýn bodrumunu
oluþturan perde duvarlar az da olsa bir
hidrostatik basýnç etkisinde kalmaktadýr.
Bu yolla yapýnýn perde duvarlarýna geçen
su ve nem, yükselerek yapýya zarar vere-
bilmektedir. 

Basýnçlý sular; sýzýntý ve zemin sularýnýn
geçirgen olmayan tabakalarda birikip yük-
selmesiyle oluþmuþ sular olup, basýnçsýz
sulara oranla daha yüksek bir hidrostatik
basýnca sahiptir. Bodrumlu ya da bodrum-
suz yapýlarýn temelleri bu sularýn etkisinde
kalarak zarar görebilmektedir. 

Ýç ortamdan kaynaklanan su ve nem;

l Kullanýmdan kaynaklanan su ve nem,
l Yapý bünyesinde var olan sürekli nem
olarak sýnýflandýrýlabilmektedir. (Avlar
2000). 

Kullanýmdan kaynaklanan su ve nem;
yapýnýn kullanýcýlarý ile mutfak, banyo gibi
ýslak hacimler ve bitkiler nedeniyle oluþan
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su ve nemi kapsamaktadýr. Yapý kul-
lanýcýlarý, solunum ve terleme yoluyla nem
üretmektedir. American Society For
Testing and Materials (ASTM) tarafýndan
yapýlan çalýþmalarda, insan vücudunun
farklý fiziksel etkinliklerde ve sýcaklýklarda
günde 0.03 ile 0.3 L/h nem açýða çýkardýk-
larý sonucu ortaya çýkmýþtýr (Trechsel
1994). Mutfak, banyo, çamaþýrlýk gibi ýslak
hacimlerde kullaným suyundan kay-
naklanan su ve nemle birlikte özellikle
mutfakta piþirmeden kaynaklanan nem
bulunmaktadýr. Ayrýca, ýslak hacimlerde,
duvar, döþeme ya da tesisatta su sýzýntýlarý
olabilmektedir. Bu da yapý elemanlarýnýn
suyla karþý karþýya kalmasý sonucunu
ortaya çýkarabilmektedir. Yapý içinde
yetiþtirilen bitkilerin solunumlarý sonucu
açýða çýkan nem ya da su gereksinmelerini
karþýlamak amacýyla dökülen sular da kul-
lanýmdan kaynaklanan su ve nem olarak
deðerlendirilmelidir. 

ASTM tarafýndan konutlar için yapýlan
baþka bir araþtýrmada ortalama dört kiþilik
bir ailenin 0.21 L/h ya da 5 L/gün su buharý
ürettikleri belirlenmiþtir (Trecehsel 1994).
Kullanýmdan kaynaklanan su ve nem,
genellikle difüzyon yoluyla yapý ürünlerine
geçmekte ve bu yolla yapý elemanlarýna
zarar vermektedir. Ayrýca miktarý, kul-
lanýlan yapýnýn iþlevine göre deðiþiklikler
ortaya koymaktadýr.

Yapý elemanlarý bünyesinde var olan sürek-
li nem, sürekli nem ve yapý nemi olmak
üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Sürekli nem;
yapý ürünlerinin içinde bulunduðu ortamýn
coðrafik koþullarýna ve ürünün yapýsýna
göre içinde bulunan nem olarak tanýmlanýr.
Yapý nemi ise; yapýnýn uygulama aþamasýn-

da yapý ürünlerine eklenen suyun zamanla
buharlaþarak yok olduðu nem olarak taným-
lanmaktadýr (Ekinci 2003). Yapýlan araþtýr-
malarda, yapýlarýn yapýmýndan sonra ilk iki
yýlda 90 kg/m³'lük bir su miktarýnýn yapýyý
terk ettiði belirlenmiþtir (Trechsel 1994).
Bu durumda yapý nemi ciddi bir nem kay-
naðýdýr ve yapýyý terk ettiði süre içinde
yapýda sorun oluþturmamasý için gerekli
önlemler alýnmalýdýr. Su ve nemin, yapý
elemanlarýna yüzeyine geçmesi ve yapýya
etkimesinde, basýnç, yoðunluk deðiþimleri,
kýlcallýk, sývý basýncý, yükseklik gibi etki-
lerin olduðu gözlenmektedir. 

SONUÇ

Yalýtým yapmanýn amacý; binayý hem
taþýyýcý sistem hem de yapý bileþenleri ile
beraber tüm iç ve dýþ faktörlerden koru-
mak, bina fonksiyonuna cevap verecek
þekilde saðlýklý ve konforlu mekânlar oluþ-
turabilmektir. Amaç, hem kullanýcý için
saðlýklý, rahat kullanabileceði mekânlar
oluþturmak, hem de binayý olumsuz etkil-
erden koruyarak uzun ömürlü olmasýný
saðlamak, az bakým masrafý ile kullaným
aþamasýnda sorunsuz bir bina oluþturmak-
tadýr. Baþta mimar ve mühendisler olmak
üzere, yapý üretim sürecinde etkin olan
tasarýmcý ve uygulayýcýlarýn, daha sonra
kullanýcýlarýn, sorunlarla karþýlaþmamasý
ya da karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümü için
dikkat etmesi gerekenler, kullanabilecek-
leri çözümler konularýnda bil-
inçlendirilmeleri saðlanmýþtýr.

Bununla birlikte bu çalýþmayla, yapýlarda
su etkisinin; dýþ ve iç ortamdan kay-
naklandýðý, yapýlara geçerek yapýlarý etk-
ilediði ve ýsýsal deðiþimler etkisinde sorun

428

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 127



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

oluþumunu artýrabildiði belirlenmiþtir. Su
ve nem etkisiyle ýsý kayýplarý ve sorun-
larýnýn artýþ gösterdiði belirlenmiþtir. 

Belirlenen yollarla yapýya geçen su etkileri
yapý elemanlarýnda, yapýlarda, kullanýcýlar
üzerinde, doðal ve yapay çevrede baþlýca
sorunlarý oluþturmaktadýr. Bu sorunlar,
yapý ve kullanýcý saðlýðý, kullanýcý ve ülke
ekonomisi, doðal çevrenin zarar görmesi
açýlarýndan tehdit edici etkenler olup su
etkilerinin sorun oluþturmasýnýn engellen-
mesi ya da oluþan sorunlarýn çözümlen-
mesi gerekmektedir.

Unutulmamalýdýr ki ülkemizdeki yalýtým
çalýþmalarýnýn artmasý ile enerji tasarrufu
saðlanacak ve daha konforlu bir yaþam
standardýna ulaþýlacaktýr.
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Abstract: One of the biggest problem of the last century in the world is the elimination of solid
wastes resulted from the unconscious consumption of the increasing population. Maintaining
imperviousness in prepared storage area is a condition in order that waste leachate isn't mixed up
with ground water and surface waters and can't harm the human health, animal health and vegeta-
tion in Solid Waste Landfill areas. 

Key Words: Solid waste, Solid waste landfill area, Clay, Geosynthetics, Ýmpermeability

Özet: Dünyada son yüzyýlýn en büyük sorunlarýndan biri hýzla artan nüfüsun biliçsiz tüketiminin
nihai sonucunda oluþan katý atýklarýn bertarafý olmuþtur.Katý Atýk Düzenli Depolama alanlarýnda,
çöp sýzýntý suyunun yeraltý ve yüzey sularýna karýþmamasý ve insan saðlýðý, hayvan saðlýðý ve bitki
örtüsüne zarar vermemesi için, hazýrlanan depolama alanýnda geçirimsizliðin iyi saðlanmasý þart-
týr.

Anahtar Kelimeler : Katý atýk, Katý atýk düzenli depolama alaný, Kil, Geosentetikler, Geçirimsizlik
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1. INTRODUCTION

Objective: Developed countries increased
the standards of waste storage in parallel
with environmental conscious in contrast
with used methods for maintaining imper-
viousness in Turkey and some other coun-
tries that transferred to solid waste landfill
system lately. In the study, the clay which
is the most important material used in
maintaining imperviousness in regular
solid waste landfill system in Turkey is dis-
cussed.

Tools and Method: 60 cm clay composing
of two 30 cm layers was laid down and
compressed after finding available clay in
order to maintain imperviousness while
making solid waste space in Turkey. Some
experiments were carried out on clays hav-
ing different thickness by being constituted
artificial landfill spaces and the most
appropriate thickness was tried to be found.
The earth is continuously changing as a
result of human activities for thousands of
years. Humanity producing continuously,
heading for new horizons, new geographies
consume constantly and give form to niche
which they are in interaction with.

Wastes that are the results of production
and consumption chain come into promi-
nence as a problem and an important part of
our interaction with the environment.
Everyday millions of tons of wastes are left
to environment and natural life is jeopard-
ized.

The aim of building landfill spaces is to
protect the quality of ground water and sur-
face waters, to protect the air quality, to

gain energy with systems intended for gas
collecting, to use the landfill space effec-
tively and long term, to evaluate the space
after storage.

1.1. CLAY MINERALS

Clays which draw great interest with their
physicochemical features are of great
importance agriculturally and they consti-
tute the foundation stone of agriculture sec-
tor 

Clay is a material which formed naturally,
consisting of fine-grained minerals princi-
pally, being plastic when enough water is
added and hardening with drying and fir-
ing.

The features of clay minerals are related to
mineralogical, chemical and physical fea-
tures such as surface area, surface load,
cation exchange capacity, and interaction
with water, interaction with organic com-
pounds, plasticity and thixotopy directly or
indirectly. Clay minerals direct many reac-
tions in which they are involved in. 

Clay minerals rank among the most com-
plicated industry minerals in composition
and classification terms. 

Clay minerals are classified as below (Iþýk,
1996).

1. Types of layer
2. Kinds of intermediate material
3. Layer load
4. Cation contents in Oktahedral layer

They were composed of decomposition
and low degree hot water operations as a
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result of change of clay minerals' alu-
minum silicate. This information was
gained from geological relations but the
details of changing operations are indefi-
nite. Clay minerals develop with slowly
developing reactions, oxides of elements
constituting clays or solutions of these ele-
ments only under the condition of high
temperature.

Clay minerals are generally composed in 5
environments.

- Decomposition environment 
- Sedimentation environment 
- Embedding environment 
- Digenesis environment 
- Hydrothermal alteration environment

The clays used in solid waste storages have
high plasticity due to the low permeability
features.  When the study results of Yýlmaz
and colleagues and studies in literature are
analyzed (Petrov et al., 1997; Jo et al.,
2001; Ruhl et al., 1997) it is seen that these
clays are affected from (class CH) chemi-
cals substantially and some great changes
in permeability coefficients occur as a
result of this exposure. 

1.2. FACTORS AFFECTING THE
IMPERMEABILITY

(Permeability) (K)

Permeability is the ability of a fluid to get
through the hollow environment.

Factors affecting the impermeability; 

- Harmful and chemical materials of
leachate waters 
- The feature of clay 
- The feature of compression 
- Humidity 
- Porosity

Permeability is the feature of grounds
which changes in wide ranges, there are
many factors in question which may affect
reliability during the laboratory measure-
ments.

1.3. EXPERIMENTAL STUDY

It was concluded that all packings (clay
etc.) whose permeability is 1.10-7 cm/sec
or having less hydraulic conductivity can
be used as impermeable layer material in
formation of regular storage area in all
implementations and in all scientific stud-
ies which were carried out until today
(Sarýkayaklý, 2003; Mollamahmutoðlu,
2004; Köseoðlu, 1998; Cope et al., 1984;
Bouzza, 2002). 60 cm clay composing of
two 30 cm layers are used in solid waste
landfill areas, but it isn't said that why this
thickness is 60 cm or how much clay thick-
ness must be exactly. 

The objective of this study is carrying out
experiments on clays having different
thickness by creating artificial landfill
spaces and determining the clay thickness
which must be used in solid waste landfill
areas.

The permeability of clay which will be
used in the study must be 1x10-7  or less
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hydraulic conductivity  is necessary and
foreign substance (plant root etc.) shouldn't
be included in it. 

1.3.1. Methods of Study

Clay material whose permeability is 1.10-7
cm/sec or less was put on an apparatus
which was prepared and brought to labora-
tory in different level of thickness (20 cm,
40 cm, 60 cm, 80 cm) and it was com-
pressed by carrying out the necessary
experiments in the laboratory within the
scope of this study. Clay material in the
sacks provided by ÝSTAÇ INC. was firstly
dried under the pipes of combustion plants
at 1200 oC degree and then big and hard
coagulated parts of material was grounded
by caterpillars.

Floccules were pulverized by being ham-
mered with the help of wooden planks.
Solid waste leachate which will be poured
on the clay was provided from the solid
waste leachate pool of Ýstanbul
Metropolitan Municipality ÝSTAÇ INC
Provided leachate was brought into the lab-
oratory in a closed plastic can without
being changed the features and the changes
which may occur was observed by pouring
them on the apparatuses.

The miniature area apparatus which will be
used is made from glass if possible and its
dimensions were 80x120 cm and its depth
was kept at 1 meter. It was decided that the
areas must be made from the glass with the
purpose of observing the changes in minia-
ture areas. The length of miniature glass
areas were adjusted as 40-60-80-100 cm
respectively because the clay thickness was

at the level of 20-40-60-80 cm and water
level was 20 cm in the experiments carried
out. But base measures of all areas were
adjusted as 40x60 cm equally. Besides,
holes were made which can drain the water
that may occur in the bases of all areas.

Compression was made with wooden ham-
mers in every 10 cm with the purpose of
doing compression well. 20 cm clay mate-
rial was put into first tube, 40 cm into sec-
ond tube, 60 cm into third tube and 80 cm
into fourth tube and they were well com-
pressed. 

The study began in January 2008. But
because 6 mm tubes were not thick enough
and some of them were broken and cracked
during compression, 8 mm new tubes were
prepared in March of 2008. Clays were put
into test tubes and compressed at the begin-
ning of March 2008 and then solid waste
leachate was started to be poured into test
tubes on 5th March 2008.

Firstly water was poured into a tube to
understand whether the water leaks from
bottom or edge or to test the stiffness of
tubes and then after being sure about the
stiffness of glass tubes, other three tubes
were filled with solid waste leachate after a
week. The changes occurring after pouring
20 cm leachate into all tubes were started
to be observed daily, weekly and  monthly.
Great changes were observed in the period
of first week. Nearly 5 cm settlement was
observed in each tube and nearly 5.6 cm
wetting was observed in clay because the
upper section clay layer's absorption of
water. Settlements about 1.2 cm were
recorded in almost every day of the first
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week; these changes slowed down after a
week and decreased in a way to stop in the
beginning of the third week. While the set-
tlement of the leachate was about the 7.8
cm at the end of the third week, wettings in
clay were about 10 cm by increasing a lit-
tle more. After that both decrease in solid
waste leachate and wettings in clay hesitat-
ed considerably. For example changes of 1
cm were only observed in nearly a week's
period. Sometimes the period process of 1
cm arouse to 2 or 3 weeks. Decrease in
leachate at the end of the March was meas-
ured as 8 cm, wetting in clay was 10 cm.
decrease in water amounted to 10 cm at the
end of the April and wetting in clay was
recorded as nearly 13 cm. while decrease in
water at the end of the May amounted to 12
cm, wetting in clay was 15 cm. In June, an
extension occurred on the side of glass
because of the pressure which the extrava-
gant compression gave to in large tube
whose length was 100 cm, leachate in it
was completely poured into the base. After
that the study was carried out with these
three tubes. Both the drawdown in water
and wetting in clay were measured as 1 cm
in June. Decrease in water was observed as
13 cm and wetting in clay was recorded as
17 cm in total. All changes ceased in the
process thereafter completely, monthly
changes could be measured as 1 cm. As of
the end of September, while the decrease in
leachates were nearly 15, 16 cm; wetting in
clay increased to 20 cm. but because the
clay in the small tube got wet completely,
leachate in small tube ran out of at the end
of September. Since all clay layer got wet
and leachate started to come out of holes
below invisibly. This change was under-
stood from the wetness of holes. The

decrease in leachate was measured as 16-
17 cm in second and third tubes at the end
of the November. Besides, wetting in clay
occurred nearly 22-24 cm. 

Following the study, when the clay whose
permeability was 1.10 -7  cm/sec or having
less hydraulic conductivity and consistent
with regulations and specifications are
used in solid waste landfill areas and waste
leachates contact with these clays under the
worst probability,

1. 20 cm clay layer is not enough certainly.  
2. It was understood that 60 cm and 80
cm clay layers were too thick layers and
these thicknesses were unnecessary.    

Another interesting result of the study is
realizing that 40 cm clay layer is enough.
Because it was observed that there was still
4 cm water on the 40 cm clay layer after the
9 month test duration and wetting in clay
was only 22 cm. monthly measurement
reports can be seen in tables. 

435

20_29_Layout 1  30.11.2011  16:23  Page 134



ULUSLARARASI HAKEMLÝ AKADEMÝK SOSYAL BÝLÝMLER DERGÝSÝ 

Temmuz-Aðustos-Eylül 2011 Sayýsý Sayý: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

436

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.03.2008 20cm 0cm

02.03.2008 18cm 2cm

03.03.2008 16cm 3cm

04.03.2008 15cm 3cm

05.03.2008 20cm 0cm 20cm 0cm 20cm 0cm 14cm 4cm

06.03.2008 18cm 2cm 19cm 2cm 18cm 2cm 14cm 4cm

07.03.2008 17cm 3cm 16cm 3cm 16cm 3cm 13cm 5cm

08.03.2008 16cm 4cm 16cm 4cm 15cm 3cm 13cm 5cm

09.03.2008 15cm 4cm 15cm 4cm 15cm 4cm 13cm 5cm

10.03.2008 15cm 5cm 15cm 4cm 15cm 4cm 13cm 6cm

11.03.2008 14cm 5cm 15cm 5cm 14cm 5cm 13cm 6cm

12.03.2008 14cm 5cm 15cm 5cm 14cm 5cm 13cm 7cm

13.03.2008 14cm 6cm 14cm 5cm 14cm 6cm 12cm 7cm

14.03.2008 14cm 6cm 14cm 5cm 14cm 6cm 12cm 7cm

15.03.2008 14cm 6cm 14cm 6cm 14cm 6cm 12cm 8cm

16.03.2008 13cm 6cm 14cm 6cm 13cm 6cm 12cm 8cm

17.03.2008 13cm 7cm 14cm 6cm 13cm 7cm 12cm 8cm

18.03.2008 13cm 7cm 13cm 6cm 13cm 7cm 12cm 8cm

19.03.2008 13cm 7cm 13cm 6cm 13cm 7cm 12cm cm

20.03.2008 13cm 7cm 13cm 7cm 13cm 7cm 11cm 9cm

21.03.2008 13cm 8cm 13cm 7cm 13cm 7cm 11cm 9cm

22.03.2008 13cm 8cm 13cm 7cm 13cm 8cm 11cm 9cm

23.03.2008 12cm 8cm 13cm 7cm 13cm 8cm 11cm 9cm

24.03.2008 12cm 8cm 12cm 7cm 13cm 8cm 11cm 10cm

25.03.2008 12cm 8cm 12cm 8cm 13cm 9cm 11cm 10cm

26.03.2008 12cm 8cm 12cm 8cm 12cm 9cm 11cm 10cm

27.03.2008 12cm 9cm 12cm 8cm 12cm 9cm 10cm 10cm

28.03.2008 12cm 9cm 12cm 8cm 12cm 9cm 10cm 10cm

29.03.2008 12cm 9cm 12cm 9cm 12cm 10cm 10cm 11cm

30.03.2008 12cm 9cm 11cm 9cm 12cm 10cm 10cm 11cm

31.03.2008 12cm 10cm 11cm 9cm 12cm 10cm 10cm 11cm

Table 1. Clay-Leachate Change in March
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Figure 1. Clay-Leachate Change Graphic in March

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.04.2008 12cm 10cm 11cm 9cm 12cm 10cm 10cm 11cm

02.04.2008 12cm 10cm 11cm 9cm 11cm 10cm 10cm 11cm

03.04.2008 12cm 10cm 11cm 9cm 11cm 10cm 9cm 12cm

04.04.2008 11cm 10cm 11cm 9cm 11cm 11cm 9cm 12cm

05.04.2008 11cm 10cm 11cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

06.04.2008 11cm 11cm 11cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

07.04.2008 11cm 11cm 11cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

08.04.2008 11cm 11cm 10cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

09.04.2008 11cm 11cm 10cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

10.04.2008 11cm 11cm 10cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

11.04.2008 11cm 11cm 10cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

12.04.2008 11cm 12cm 10cm 10cm 11cm 11cm 9cm 12cm

13.04.2008 11cm 12cm 10cm 10cm 11cm 12cm 9cm 12cm

14.04.2008 11cm 12cm 10cm 11cm 11cm 12cm 9cm 12cm

15.04.2008 11cm 12cm 10cm 11cm 11cm 12cm 9cm 13cm

16.04.2008 11cm 12cm 10cm 11cm 11cm 12cm 9cm 13cm

17.04.2008 11cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 9cm 13cm

18.04.2008 10cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 9cm 13cm

19.04.2008 10cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 9cm 13cm

Table 2. Clay-Leachate Change in April
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20.04.2008 10cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 8cm 13cm

21.04.2008 10cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 8cm 13cm

22.04.2008 10cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 8cm 13cm

23.04.2008 10cm 12cm 10cm 11cm 10cm 12cm 8cm 13cm

24.04.2008 10cm 13cm 9cm 11cm 10cm 12cm 8cm 13cm

25.04.2008 10cm 13cm 9cm 12cm 10cm 12cm 8cm 13cm

26.04.2008 10cm 13cm 9cm 12cm 10cm 13cm 8cm 14cm

27.04.2008 10cm 13cm 9cm 12cm 10cm 13cm 8cm 14cm

28.04.2008 10cm 13cm 9cm 12cm 10cm 13cm 8cm 14cm

29.04.2008 10cm 13cm 9cm 12cm 10cm 13cm 8cm 14cm

30.04.2008 10cm 13cm 9cm 13cm 10cm 13cm 8cm 14cm

Figure 2. Clay-Leachate Change Graphic in April

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.05.2008 10cm 13cm 9cm 13cm 10cm 13cm 8cm 14cm

02.05.2008 10cm 13cm 9cm 13cm 10cm 13cm 8cm 14cm

03.05.2008 10cm 13cm 9cm 13cm 10cm 13cm 8cm 14cm

04.05.2008 10cm 13cm 9cm 13cm 10cm 13cm 8cm 14cm

05.05.2008 10cm 13cm 9cm 13cm 9cm 13cm 8cm 14cm

06.05.2008 9cm 13cm 9cm 13cm 9cm 13cm 8cm 14cm

07.05.2008 9cm 14cm 9cm 13cm 9cm 13cm 8cm 14cm

Table 3. Clay-Leachate Change Table in May
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08.05.2008 9cm 14cm 9cm 13cm 9cm 13cm 8cm 14cm

09.05.2008 9cm 14cm 9cm 13cm 9cm 14cm 8cm 15cm

10.05.2008 9cm 14cm 9cm 13cm 9cm 14cm 8cm 15cm

11.05.2008 9cm 14cm 9cm 13cm 9cm 14cm 8cm 15cm

12.05.2008 9cm 14cm 9cm 13cm 9cm 14cm 8cm 15cm

13.05.2008 9cm 14cm 9cm 14cm 9cm 14cm 8cm 15cm

14.05.2008 9cm 14cm 9cm 14cm 9cm 14cm 8cm 15cm

15.05.2008 9cm 14cm 8cm 14cm 9cm 14cm 8cm 15cm

16.05.2008 9cm 14cm 8cm 14cm 9cm 14cm 7cm 15cm

17.05.2008 9cm 14cm 8cm 14cm 9cm 14cm 7cm 15cm

18.05.2008 9cm 14cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 15cm

19.05.2008 9cm 14cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 15cm

20.05.2008 9cm 14cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 15cm

21.05.2008 9cm 15cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 15cm

22.05.2008 9cm 15cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 15cm

23.05.2008 9cm 15cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 15cm

24.05.2008 8cm 15cm 8cm 14cm 8cm 14cm 7cm 16cm

25.05.2008 8cm 15cm 8cm 14cm 8cm 15cm 7cm 16cm

26.05.2008 8cm 15cm 8cm 14cm 8cm 15cm 7cm 16cm

27.05.2008 8cm 15cm 8cm 14cm 8cm 15cm 7cm 16cm

28.05.2008 8cm 15cm 8cm 14cm 8cm 15cm 7cm 16cm

29.05.2008 8cm 15cm 8cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

30.05.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

31.05.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

Figure 3.  Clay-Leachate Change Graphic in May
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20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

02.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

03.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

04.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

05.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

06.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

07.06.2008 8cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

08.06.2008 7cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

09.06.2008 7cm 15cm 7cm 15cm 8cm 15cm 7cm 16cm

10.06.2008 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 15cm 7cm 16cm

11.06.2008 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 15cm 7cm 17cm

12.06.2008 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 15cm 7cm 17cm

13.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 17cm

14.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 17cm

15.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 17cm

16.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 17cm

17.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 7cm 17cm

18.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 19cm

19.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 23cm

20.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 25cm

21.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 25cm

22.06.2008 7cm 16cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 25cm

23.06.2008 7cm 17cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 25cm

24.06.2008 7cm 17cm 7cm 16cm 7cm 15cm 0cm 25cm

25.06.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm 0cm 25cm

26.06.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm 0cm 26cm

27.06.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm 0cm 26cm

28.06.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm 0cm 28cm

29.06.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm 0cm 28cm

30.06.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm 0cm 28cm

Table 4. Clay-Leachate Change Table in June
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Figure 4.  Clay-Leachate Change Graphic in June

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.07.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm

02.07.2008 6cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm

03.07.2008 5cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm

04.07.2008 5cm 17cm 7cm 16cm 7cm 16cm

05.07.2008 5cm 17cm 6cm 16cm 7cm 16cm

06.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

07.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

08.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

09.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

10.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

11.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

12.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

13.07.2008 5cm 17cm 6cm 17cm 7cm 16cm

14.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

15.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

16.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

17.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

18.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

19.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

20.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

Table 5. Clay-Leachate change Table in July
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21.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

22.07.2008 5cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

23.07.2008 4cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

24.07.2008 4cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

25.07.2008 4cm 18cm 6cm 17cm 7cm 16cm

26.07.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

27.07.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

28.07.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

29.07.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

30.07.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

31.07.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

Figure 5. Clay-Leachate change Graphic in July
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20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.08.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

02.08.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 16cm

03.08.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 17cm

04.08.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 17cm

05.08.2008 4cm 18cm 6cm 18cm 7cm 17cm

06.08.2008 3cm 18cm 6cm 18cm 7cm 17cm

07.08.2008 3cm 18cm 6cm 18cm 7cm 17cm

08.08.2008 3cm 18cm 6cm 18cm 7cm 17cm

09.08.2008 3cm 19cm 6cm 18cm 6cm 17cm

10.08.2008 3cm 19cm 6cm 18cm 6cm 17cm

11.08.2008 3cm 19cm 6cm 18cm 6cm 17cm

12.08.2008 3cm 19cm 6cm 18cm 6cm 17cm

13.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

14.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

15.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

16.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

17.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

18.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

19.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

20.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

21.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

22.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

23.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 17cm

24.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 18cm

25.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 18cm

26.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 18cm

27.08.2008 3cm 19cm 5cm 18cm 6cm 18cm

28.08.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 18cm

29.08.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 18cm

30.08.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 18cm

31.08.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 18cm

Table 6. Clay-leachate change table in Augusut
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Figure 6. Clay-Leachate change Graphic in August

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.09.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 19cm

02.09.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 19cm

03.09.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 19cm

04.09.2008 2cm 19cm 5cm 18cm 5cm 19cm

05.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

06.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

07.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

08.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

09.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

10.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

11.09.2008 2cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

12.09.2008 1cm 20cm 5cm 18cm 5cm 19cm

13.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 5cm 19cm

14.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 5cm 19cm

15.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 5cm 19cm

16.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 5cm 20cm

17.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 5cm 20cm

18.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

19.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

20.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

21.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

22.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

23.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

Table 7. Clay-Leachate Change Table in September
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24.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

25.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

26.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

27.09.2008 1cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

28.09.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

29.09.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

30.09.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 20cm

Figure 7. Clay-Leachate Change Graphic in September

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

02.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

03.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

04.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

05.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

06.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

07.10.2008 0cm 20cm 5cm 19cm 4cm 21cm

08.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 21cm

09.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 21cm

10.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 21cm

11.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 21cm

12.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 21cm

13.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

14.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

Table 8. Clay-Leachate change Table in October
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15.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

16.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

17.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

18.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

19.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

20.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

21.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

22.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

23.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

24.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

25.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

26.10.2008 0cm 20cm 5cm 20cm 4cm 22cm

27.10.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

28.10.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

29.10.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

30.10.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

31.10.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

Figure 8. Clay-Leachate Change Graphic in October

20 cm CLAY 40 cm CLAY 60 cm CLAY 80 cm CLAY

Date Amount Wetting in  Amount Wetting in Amount Wetting in Amount Wetting in 
of Water clay of Water clay of Water clay of Water clay

01.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

02.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 22cm

03.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 23cm

04.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 23cm

05.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 23cm

Table 9. Clay-Leachate Change Table in November
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06.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 4cm 23cm

07.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 3cm 23cm

08.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 3cm 23cm

09.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 3cm 23cm

10.11.2008 0cm 20cm 5cm 21cm 3cm 23cm

11.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

12.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

13.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

14.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

15.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

16.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

17.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

18.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

19.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

20.11.2008 0cm 20cm 4cm 21cm 3cm 23cm

21.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 23cm

22.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 23cm

23.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 23cm

24.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

25.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

26.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

27.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

28.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

29.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

30.11.2008 0cm 20cm 4cm 22cm 3cm 24cm

Figure 9. Clay-Leachate Change Graphic in November
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5.3.7. Support of Study with
Neurosolutions  System 

It was concluded after the tests carried out
in artificial landfill areas for 9 months that
60 cm clay layer which was used in solid
waste landfill areas was excessive and 40
cm was enough. 

But it is necessary to explain mathematical-
ly that whether the results of the study are
true and whether a false procedure was
made in test. In line with this necessity, it
was ascertained that the most appropriate
mathematical formulation which can be
applied to data and acquired results is
Neurosolution system which is described
as artificial neural Networks. 

Neurosolutions Microsoft Excel Extension

NeuroSolutions v 4.30 software which is a
product of the American Neuro Dimensions
company helps to create the different neural

networks easily by using infrastructure of
Microsoft Excel.

By using Microsoft Excel extension, this
program provides the marking of data in
tables as "input", "output", "training set"
and "test set" easily and it helps to create
the any neural network with a desired algo-
rithm by means of data. The performance
of created neural network can be monitored
with different reports easily. 

Leachate which was used for 271 days,
whose length was 20 cm but subsided over
time and clay whose wetness level
increased over time were used as data set in
the study. 

It is aimed to determine that whether the
wetness in clay is true or not as a result of
Neurosolutions. If the wetness in clay was
0% and %1 between the test result and
Neurosolutions result, it was concluded
that the study had been correct.

448

DATE AMOUNT OF WATER WETTING IN CLAY WETTING IN CLAY (OUTPUT)

1 20 0

2 19 2

3 16 3

4 16 4

5 15 4

6 15 4

7 15 5

8 15 5

9 14 5

10 14 5

11 14 6

12 14 6

Table 10. Test Results from the Artificial Landfill Areas
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13 14 6

14 13 6

15 13 6

16 13 7

17 13 7

18 13 7

19 13 7

20 12 7

21 12 8

22 12 8

23 12 8

24 12 8

25 12 9

26 11 9

27 11 9

28 11 9

29 11 9

30 11 9

31 11 9

32 11 10

33 11 10

34 11 10

35 10 10

36 10 10

37 10 10

38 10 10

39 10 10

40 10 10

… … …

… … …

… … …

… … …

271 4 22

449
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Table 11. Results Acquired from the Data Subjected to Neurosolutions (Wettness in Clay
Mathematically Output)

DATE AMOUNT OF WATER WETTING IN CLAY WETTING IN CLAY (OUTPUT)

201 5 19 18,7353115

202 5 19 18,7507095

203 5 19 18,7659359

204 5 19 18,7809925

205 5 19 18,7958813

206 5 19 18,8106041

207 5 19 18,8251629

208 5 19 18,8395576

209 5 19 18,8537941

210 5 19 18,8678684

211 5 19 18,8817844

212 5 19 18,895546

213 5 19 18,909153

214 5 19 18,9226055

215 5 19 18,9359074

216 5 19 18,9490566

217 5 19 18,9620609

218 5 20 18,9749165

219 5 20 18,987627

220 5 20 19,0001926

221 5 20 19,0126171

222 5 20 19,0249004

223 5 20 19,0370445

224 5 20 19,0490494

225 5 20 19,0609188

226 5 20 19,0726528

227 5 20 19,0842533

228 5 20 19,0957203

229 5 20 19,1070557

230 5 20 19,1182632

231 5 20 19,129343

232 5 20 19,140295
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233 5 20 19,151123

234 5 20 19,1618252

235 5 20 19,1724033

236 5 20 19,1828613

237 5 21 19,1932011

238 5 21 19,2034187

239 5 21 19,213522

240 5 21 19,223505

241 5 21 19,2333755

242 5 21 19,2431316

243 5 21 19,2527752

244 5 21 19,2623081

245 5 21 19,2717304

246 5 21 19,2810421

247 5 21 19,290247

248 5 21 19,2993469

249 5 21 19,3083382

250 5 21 19,3172264

251 5 21 19,3260117

252 4 21 19,3716869

253 4 21 19,3798332

254 4 21 19,3878860

255 4 21 19,3958435

256 4 21 19,4037075

257 4 21 19,4114799

258 4 21 19,4191628

259 4 21 19,4267559

260 4 21 19,4342613

261 4 21 19,4416752

262 4 21 19,4490051

263 4 22 19,4562492

264 4 22 19,4634075

265 4 22 19,4704838

266 4 22 19,4774761

267 4 22 19,4843864

268 4 22 19,4912167

269 4 22 19,4979649
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270 4 22 19,5046349

271 4 22 19,5112267

The values acquired from the study and values determined by Neurosolutions program
were found to be close; error range was found to be between %0 and %1. These results

support the accuracy of study results.

Figure 10. Error Margin Range of Neurosolutions Results

WETTNESS IN 
CLAY

MSE 2,065570787

NMSE 2,133717723

MAE Performance

Min Abs Error 0,037939072

Max Abs Error 2,543750763

R 0,949863237

Table 12. Error Margin Range of Neurosolutions Results

Best Network Training

Epoch # 1000

Minimum MSE 0,000139986

Final MSE 0,000139986

Table 13. Neurosolutions Results
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The most important objective of structur-
ing solid waste landfill areas is to gather
leachate in a pool by draining them; pre-
venting them to damage environment,
ground water and surface water. Natural
and artificial impermeability layers are cre-
ated to prevent the negative effects of
leachate. These layers are laid down perti-
nent to its technique by beveling again on
natural base which was maintained in
appropriate bevel. Accordingly, leachates
will be carried out of the area by soaking
into drainage channels which were created
inside and around the area with the help of
leachate water collecting system (Ýzaydaþ,
Histaç). In the permeability tests which
were made for clay, it was determined that
harmful and chemical materials in
leachates close the pores of clay material
and it provided better permeability than the
distilled water.

At the end of the study, it was tried to
determine the appropriate clay thickness by
observing the movements of leachates for 9
months that are in contact with clay at the
worst conditions and experimental reports
were presented in tables under the title of
"Test Results in Artificial Landfill Areas"
of previous chapter. Accordingly it is
understood from the test results that 60 cm
clay thickness may be laid as 40 cm both in
Turkey and in other countries who use 60
cm clay layer like Turkey. These applica-
tions will contribute to national economy
and to regions who have difficulties about
clay material and provides the material
from long distances. 

CONCLUSION

Maintaining imperviousness in prepared
storage area is a condition in order that
waste leachate isn't mixed up with ground
water and surface waters and can't harm the
human health, animal health and vegeta-
tion in Solid Waste Landfill areas. 

Scientific researches, studies and applica-
tions which were carried out about the
usage of clay in prepared landfill areas
showed that all packings whose permeabil-
ity was 1.10-7 cm/sec or having less
hydraulic conductivity could be used as
impermeability material. 

It is concluded that clay layer used in solid
waste landfill areas and having 60 cm
thickness is extravagant, 40 cm thickness is
appropriate.

It was ascertianed that the most appropriate
mathematical formulation is the system
which is called artifical neural network
with the purpose of determining whether a
mistake was made in test with
Neurosolution system. 
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***Bu makale birinci sýrada yer alan
yazarýn ayný üniversite de yaptýðý doktora
tezinden yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr.  
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ÜNVANI  ADI SOYADI  ALANI  BAĞLI OLDUĞU KURUM  

PROF.DR. Halil İbrahim BAHAR  GÜVENLİK BİLİMLERİ 

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

PROF.DR Adem ÇABUK 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN 

ULUDAĞ ÜNV. İ.İ.B.F. 

MUHASEBE FİNANSMAN 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Ahmet İNAM FELSEFE 

ODTÜ FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ FELSEFE 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Ahmet Burçin YERELİ İKTİSAT 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

İ.İ.B.F. 

PROF.DR Ahmet Ercan GEGEZ İŞLETME MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR. Ahmet Faruk AYSAN  EKONOMİ  
BOĞAZİÇİ ÜNV. EKONOMİ 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Ali HALICI İŞLETME 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

İ.İ.B.F. 

PROF.DR Ali Osman UYSAL SANAT TARİHİ 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SANAT TARİLİ BÖLÜMÜ 

PROF.DR Ayfer TANRIVERDİ MÜZİK  
GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAK. MÜZİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR. Aykut GÜL TARIM EKONOMİSİ 
OSMANİYE ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

PROF.DR Ayşe Meral TÖREYİN MÜZİK  
GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR. Ayşe MURATHAN ADLİ BİLİMLER 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA 

MÜH. 

PROF.DR Ayşen TOKOL 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 

ve ENDÜSTRİYEL 

İLİŞKİLER  

ULUDAĞ ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

PROF.DR Besim AKIN İSTATİSTİK MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR Bilgehan GÜVEN MATEMATİK 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR Birol DOĞAN SPOR BİLİMLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR. Bülent GÜLÇUBUK TARIM EKONOMİSİ  
ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

PROF.DR Cemal ZEHİR İŞLETME  
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ 

ENSTİTÜSÜ 

PROF.DR. Cengiz ÖZMETİN ÇEVRE BİLİMLERİ 
BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 



PROF.DR. 
Efsun Ezel 

ESATOĞLU 
SAĞLIK İDARESİ  

ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

PROF.DR Erdal ZORBA SPOR BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNV. SPOR 

MES.YÜK.OKULU 

PROF.DR Faruk KARACA İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR 
Fatma 

ALİSİNANOĞLU 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  

GAZİ ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ 

EĞİTİM 

PROF.DR 
Fatoş GERMİRLİ 

BABUNA 
ÇEVRE BİLİMLERİ  

İSTANBUL TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR Fehmi TUNCEL SPOR BİLİMLERİ  
ANKARA ÜNİV. SPOR 

YÜK.OKULU 

PROF.DR. Figen GÜRSOY SAĞLIK HİZMETLERİ 
ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

PROF.DR Filiz GİRAY MALİYE 
ULUDAĞ ÜNV. İ.İ.B.F. MALİYE 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Fusun TOPSÜMER HALKLA İLİŞKİLER  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR. Gülcan ERAKTAN TARIM EKONOMİSİ  
ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

PROF.DR Gürbüz GÖKÇEN İŞLETME  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR. Halil FİDAN TARIM EKONOMİSİ  
ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

PROF.DR 
Hasan İlhan 

TUTALAR 
MATEMATİK  

DİCLE ÜNV. FEN FAK. 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR 
Hülya İz 

BÖLÜKOĞLU 

GÖRSEL ve İLETİŞİM 

SANATLARI  

GAZİ ÜNV. GRAFİK TASARIM 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Hüsnü ERKAN İKTİSAT 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

İ.İ.B.F. 

PROF.DR Işıl AKGÜL EKONOMETRİ  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR İbrahim YILMAZ İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR İnci Kuyulu ERSOY SANAT TARİHİ  

EGE ÜNV. EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ 

A.B.D. 

PROF.DR İsa ÇELİK İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR Kazım GÜNER MATEMATİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR Kerime ÜSTÜNOVA 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ULUDAĞ ÜNV. FEN 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 



PROF.DR Mehmet TANYAŞ 
ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  

MALTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

PROF.DR Mehmet YÜCE MALİYET  
ULUDAĞ ÜNV. İ.İ.B.F. MALİYE 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR 
Meltem Kutlu 

GÜRSEL 
HUKUK  

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

HUKUK FAKÜLTESİ 

PROF.DR. Mevhibe ALBAYRAK TARIM EKONOMİSİ  
ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

PROF.DR 
Muhammet Fatih 

KESLER 
İLAHİYAT   

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

PROF.DR 
Muhammet Hanefi 

PALABIYIK 
İLAHİYAT  

ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR Murat NİŞANCI EKONOMİ 
ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. 

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

PROF.DR Mümin KARABULUT İŞLETME  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

PROF.DR 
Münevver 

YALÇINKAYA 
EĞİTİM  

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

PROF.DR Münir ÖZTÜRK ÇEVRE BİLİMLERİ  

EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ BOTANİK 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Münir ŞAKRAK İŞLETME  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR N.Oğuzhan ALTAY İKTİSAT  EGE ÜNVB. İ.İ.B.F. 

PROF.DR Nalan AKDOĞAN 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN  

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

İ.İ.B.F. 

PROF.DR Nazan GÜNAY İŞLETME  
EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Nezahat GÜÇLÜ EĞİTİM  
GAZİ ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ 

PROF.DR Nezihe ŞENTÜRK MÜZİK  
GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR Neşet AYDIN MATEMATİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR Nihal ARIOĞLU MİMARLIK  
İSTANBUL TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR Nimet ÖNÜR RADYO ve TELEVİZYON  EGE ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR Nuray ALTUĞ İKTİSAT  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR. Nurdan SARAÇOĞLU  ADLİ BİLİMLER  GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜH. 

PROF.DR Nurettin ARSLAN ARKEOLOJİ  
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 



PROF.DR Nuri BİLGİN PSİKOLOJİ  
EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR. 
Nurşin ATEŞOĞLU 

GÜNEY  
SİYASET BİLİMİ  

YILDIZ TEKNİK ÜNV. 

SİYASET BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Ömer TURAN TARİH 
ODTÜ FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 

PROF.DR Pınar TINAZ 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 

ve ENDÜSTRİYEL 

İLİŞKİLER  

MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR Rahmi YAĞBASAN EĞİTİM  
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

İ.İ.B.F. 

PROF.DR Ramazan ABACI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

PROF.DR Rasim KALE SPOR BİLİMLERİ  
KARADENİZ TEKNİK. 

ÜNV.SPOR MES.YÜK.OKULU 

PROF.DR Remzi ALTUNIŞIK İŞLETME  
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

PROF.DR Rezzan TATLIDİL İŞLETME  EGE ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR Sadık KILIÇ İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR Sahavet GURDAL İŞLETME  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR Sayın DALKIRAN İLAHİYAT  
ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. 

İLAHİYAT FAK.DEKANI 

PROF.DR. Sebahat ERDOĞAN ADLİ BİLİMLER 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA 

MÜH. 

PROF.DR Selahattin GÜRİŞ EKONOMETRİ  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR Selçuk ÖZTEK HUKUK  
MALTEPE ÜNV. HUKUK 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR Serap ÇABUK İŞLETME  
ÇUKUROVA ÜNV. İŞLETME 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR Serdar PİRTİNİ İŞLETME  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 

PROF.DR Sevinç ÖZER 
İNGİLİZ DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BATI DİLLERİ EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Sevinç ÜRETEN İŞLETME  
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

İ.İ.B.F. 

PROF.DR Sudi APAK 
ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

PROF.DR Şahamet BÜLBÜL İSTATİSTİK  MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F. 



PROF.DR. 
Şengül 

HABLEMİTOĞLU 
SOSYAL HİZMETLER  

ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

PROF.DR Turhan KORKMAZ İŞLETME  
ZONGULDAK KARAELMAS 

ÜNV. İŞLETME 

PROF.DR. 
Tülin 

SÖYLEMEZOĞLU 
ADLİ BİLİMLER  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ 

BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

PROF.DR Vasif NABİYEV BİLİŞİM SİSTEMLERİ  
KARADENİZ TEKNİK. ÜNV. 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

PROF.DR. Veli DUYAN  SOSYAL HİZMETLER  
ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

PROF.DR Veli Özer ÖZBEK HUKUK  
DOKUZ EYLÜL ÜNV. HUKUK 

FAKÜLTESİ 

PROF.DR Yakup HACI İSTATİSTİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDİBİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 

PROF.DR Yasemin İNCEOĞLU İLETİŞİM  
GALATASARAY 

ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR Yaşar ÖZBAY EĞİTİM  

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

REHBERLİK PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK A.B.D. 

PROF.DR Yusuf ÇELİK İŞLETME  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR Zafer ÖNLER 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

PROF.DR Zeynep ZAFER YABANCI DİLLER  
ANKARA ÜNV. DİL TARİH 

COĞRAFYA FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR. Ergun YOLCU RADYO ve TELEVİZYON 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO 

TELEVİZYON ve SİNEMA 

A.B.D. 

DOÇ.DR A.Evren ERGİNAL COĞRAFYA  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Ahmet AKIN PSİKOLOJİ 
SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Ahmet ERGÜLEN SAYISAL YÖNTEMLER NİĞDE İ.İ.B.F. 

DOÇ.DR Alev FATOŞ FARSA RADYO ve TELEVİZYON 
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Alev Fatoş PARSA RADYO ve TELEVİZYON 
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR 
Aslı ERİM 

ÖZDOĞAN 
ARKEOLOJİ  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 



DOÇ.DR Ayda ÇELEBİOĞLU 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK  

YÖNETİMİ  

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK 

SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Aykut LENGER İKTİSAT 
EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Ayla ALTINTEN  ADLİ BİLİMLER  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA 

MÜH. 

DOÇ.DR Aylin NAZLI SOSYOLOJİ  

EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Aytekin ALBUZ MÜZİK  

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL 

SANATLAR FAK. MÜZİK 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 
Ayşe ÇAYLAK 

TÜRKER 
SANAT TARİHİ 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SANAT TARİLİ BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Ayşe OKANLI 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK  

YÖNETİMİ  

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Belma FIRLAR İLETİŞİM  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Çağlan Karasu BENLİ  ÇEVRE BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

DOÇ.DR Çetin BEKTAŞ İKTİSAT  
ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. 

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Çetin YAMAN SPOR BİLİMLERİ  
SAKARYA ÜNV. SPOR 

MES.YÜK.OKULU 

DOÇ.DR Çiller HATİPOĞLU YABANCI DİLLER  
ODTÜ YABANCI DİLLER 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Durmuş Ali BAL EĞİTİM  
ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Elçin MACAR SİYASET BİLİMİ  

YILDIZ TEKNİK ÜNV. 

SİYASET BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Emine ÖZMETE  SOSYAL HİZMET  
ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

DOÇ.DR Erdal EKİCİ MATEMATİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR. 
Erdemir 

GÜNDOĞMUŞ 
TARIM EKONOMİSİ  

ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

DOÇ.DR Erdoğan GÜNEŞ  TARIM EKONOMİSİ  
ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 



DOÇ.DR Eva ŞARLAK 
İNSAN ve TOPLUM 

BİLİMLERİ  

IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE 

TOPLUM BİLİMLERİ 

DOÇ.DR Fatih KILIÇ SPOR BİLİMLERİ  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. 

SPOR MESLEK YÜK.OKULU 

DOÇ.DR. Fatma PAKDİL İŞLETME  
BAŞKEN ÜNİV. 

MÜH.FAK.END.MÜH.BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Gaye ÖZDEMİR HALKLA İLİŞKİLER  
EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Gülşen ERYILMAZ 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK  

YÖNETİMİ  

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KADIN 

SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Hacer ÖZGEN SAĞLIK İDARESİ  
HACETTEPE ÜNV. SAĞLIK 

İDARESİ BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Hakan YILDIRIM İŞLETME  
MARMARA ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Halil İbrahim TANÇ İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Hasan TATLI COĞRAFYA  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 
İnci KAYHAN 

KUZGUN 
İKTİSAT  HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. 

DOÇ.DR Kürşat YILMAZ EĞİTİM  
DUMLUPINAR ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR 
Lokman Hakan 

TECER 
ÇEVRE BİLİMLERİ  

BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

DOÇ.DR Mehmet TOP SAĞLIK İDARESİ  
HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. 

SAĞLIK İDARESİ BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Meltem DOĞAN ADLİ BİLİMLER  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA 

MÜH. 

DOÇ.DR Merih Tekin BENDER GÜZEL SANATLAR  

EGE ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ RESİM İŞ EĞİTİMİ 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Metin GÜÇLÜ SPOR BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNV.SPOR 

MES.YÜK.OKULU 

DOÇ.DR Metin KAYA SPOR BİLİMLERİ 
GAZİ ÜNV.SPOR 

MES.YÜK.OKULU 

DOÇ.DR Metin SABAN 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN 

ZONGULDAK KARAELMAS 

ÜNV. İ.İ.B.F. ZONGULDAK 

DOÇ.DR Metin YAMAN SPOR BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNV. SPOR MES. YÜK. 

OKULU 

DOÇ.DR Mine SARAN HALKLA İLİŞKİLER  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 



DOÇ.DR Mirza TOKPUNAR İLAHİYAT  
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Murat AYDOĞDU HUKUK  
DOKUZ EYLÜL ÜNV. HUKUK 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Musa BİLGİZ İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR 
Muzaffer ERCAN 

YILMAZ 

ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  

BALIKESİR ÜNV. BANDIRMA 

İ.İ.B.F. 

DOÇ.DR Müjde KER DİNÇER HALKLA İLİŞKİLER  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR 
Nesrin BAYRAKTAR 

ERTEN 

TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 
Nevin YILDIRIM 

KOYUNCU 

İNGİLİZ DİLİ ve 

EDEBİYATI 

EGE ÜNV. EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE 

EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 
Nilgün TOKER 

KILINÇ 
FELSEFE 

EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 
Nilgün TUTAL 

CHEVİRON 
İLETİŞİM  

GALATASARAY ÜNV. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Nurdan KALAYCI EĞİTİM  
GAZİ ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Ömer Rıfkı ÖNDER SAĞLIK İDARESİ  
ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

DOÇ.DR. Özcan SEZER KAMU YÖNETİMİ  

ZONGULDAK KARAELMAS 

İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 

Özlem 

CANKURTARAN 

ÖNTAŞ 

SOSYAL HİZMET  

HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. 

SOSYAL HİZMETLER 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Paşa YALÇIN EĞİTİM  
ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Recep BOZTEMUR TARİH 
ODTÜ FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Ruhattin YAZOĞLU İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Seda ŞENGÜL EKONOMETRİ  
ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR 
Selver ÖZÖZEN 

KAHRAMAN 
COĞRAFYA  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Sema BUZ SOSYAL HİZMET  
HACETTEPE İ.İ.B.F. SOSYAL 

HİZMETLER BÖLÜMÜ 



DOÇ.DR. 
Semiyha DOLAŞIR 

TUNCER 
SPOR BİLİMLERİ  

ANKARA ÜNİV. SPOR 

YÜK.OKULU 

DOÇ.DR Semra DAŞÇI SANAT TARİHİ  

EGE ÜNV. EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Sevim BUDAK KAMU YÖNETİMİ  
İSTANBUL ÜNV. SİYASAL 

BİLGİLER FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Siret HÜRSOY 
ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  
EGE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. 

DOÇ.DR Solmaz ZELYUT FELSEFE  

EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ FELSEFE 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Süleyman ÖVEZ ÇEVRE BİLİMLERİ  İTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 

DOÇ.DR Ş.Emet GÜREL İLETİŞİM  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR 
Şafak Ertan 

ÇOMAKLI 
EKONOMİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Şebnem BURNAZ İŞLETME  İTÜ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

DOÇ.DR Şebnem TOPLU 
İNGİLİZ DİLİ ve 

EDEBİYATI  

EGE ÜNV. İNGİLİZ DİLİ VE 

EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Tevhit AYENGİN İLAHİYAT  
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

DOÇ.DR Timur Han GÜR EKONOMİ  
HACETTEPE ÜNV. İNGİLİZCE 

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Valide PAŞEYEVA GÜZEL SANATLARI  

ATATÜRK ÜNV. GÜZEL 

SANATLAR FAKÜLTESİ 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI 

BÖLÜMÜ 

DOÇ.DR Yasemin KÖSE 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN  

ZONGULDAK KARAELMAS 

ÜNV. İ.İ.B.F. ZONGULDAK 

DOÇ.DR Zeki PARLAK HUKUK  
MARMARA ÜNV. HUKUK 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Akartürk KARAHAN 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI  

YILDIRIM BEYAZIT 

ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve 

TOPLUM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 

TARİHİ BÖLÜMÜ  

YRD.DOÇ.DR. Ayşe TÜRKSOY SPOR BİLİMLERİ  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ SPOR 

YÜKSEK OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Ayşen CANDAŞ  SİYASET BİLİMİ  

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ 



YRD.DOÇ.DR. 
Hakan Murat 

KORKMAZ  

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 

ve ENDÜSTRİYEL 

İLİŞKİLER  

ICSU 

YDR.DOÇ.DR. Haluk ÖZSARI SAĞLIK İDARESİ  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

FİZİK TEDAVİ ve 

REHABİLİTASYON A.B.D. 

YRD.DOÇ.DR. Hülya GÜLAY EĞİTİM  

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL 

ÖNCESİ EĞİTİM BÖLÜMÜ 

A.B.D. 

YRD.DOÇ.DR. Kürşad SERTBAŞ SPOR BİLİMLERİ  

SAKARYA ÜNV. BEDEN 

EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK 

OKULU SAKARYA 

YRD.DOÇ.DR. Sibel ARSLAN SPOR BİLİMLERİ  

KIRIKKALE ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ 

ve SPOR YÜKSEK OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Yavuz YILDIZ SPOR BİLİMLERİ  

CELAL BAYAR ÜNV. BEDEN 

EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK 

OKULU MANİSA 

YRD.DOÇ.DR. 
A. Gamze Yücel 

IŞILDAR 
ÇEVRE BİLİMLERİ  

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

YRD.DOÇ.DR. Ahmet AKŞİT TARİH  
NİĞDE ÜNV. FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ahmet İMANÇER EĞİTİM  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Ahmet Faruk DOĞAN 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

ve YÖNETİMİ  

BEYKENT ÜNV. TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ahmet GÜNAY  ÇEVRE BİLİMLERİ  
BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

YRD.DOÇ.DR. Alptekin YAVAŞ SANAT TARİHİ  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SANAT TARİLİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Atik KULAKLI 
ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  

BEYKENT ÜNV. ULUSLAR 

ARASI TİCARET BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ayfer BUDAK 
MATEMATİK 

ÖĞRETMENLİĞİ  

ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Ayhan AYTAÇ İKTİSAT  
TRAKYA ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT 

BÖLÜMÜ EDİRNE 

YRD.DOÇ.DR. Ayhan ÖZŞAHİN SAĞLIK HİZMETLERİ  
MARMARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

YRD.DOÇ.DR. 
Ayse Sezen 

BAYOĞLU 
SAĞLIK HİZMETLERİ 

ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

YRD.DOÇ.DR. Ayten AKATAY İŞLETME 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

İ.İ.B.F. BİGA 

YRD.DOÇ.DR. Ayşen HİÇ GENÇER EKONOMİ  BOSTON ÜNV. EKONOMİ BÖLÜMÜ 



YRD.DOÇ.DR. Ayşen KORUKOĞLU 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN  

EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. 
Ayşen TEMEL 

EĞİNLİ 
HALKLA İLİŞKİLER  

EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR Ayşen Altun ADA BANKACILIK  

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Banu KEMALOĞLU 
İNGİLİZ DİLİ ve 

EDEBİYATI  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BATI DİLLERİ EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Barış KARAELMA MÜZİK  
GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜM 

YRD.DOÇ.DR. Barış KAYA EĞİTİM  
ZONGULDAK KARAELMAS 

ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Belgin AYDINTAN 
YÖNETİM 

ORGANİZASYON  

GAZİ ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Belgin GÖKYÜREK SPOR BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNV. SPOR MESLEK 

YÜK. OKULU 

YRD.DOÇ.DR Beyhan ÖZTÜRK COĞRAFYA  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. 
Burcu 

ARABACIOĞLU 
SAYISAL YÖNTEMLER 

EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. 
Burhanettin 

FARİZOĞLU 
ÇEVRE BİLİMLERİ  

BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

YRD.DOÇ.DR. Cahit AYDEMİR İKTİSAT  
DİCLE ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Cahit GÜNGÖR TARIM EKONOMİSİ  
ÇUKUROVA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 

YRD.DOÇ.DR Cengiz AKBULAK COĞRAFYA  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Cevat BİLGİN EKONOMETRİ  
ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Cumhur ASLAN İSTATİSTİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Dilek DEMİRHAN 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN 

EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. 
Dizar ERCİVAN 

ZENCİRCİ 
GÜZEL SANATLAR  

EGE ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Doğan BIÇKI İSTATİSTİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 



YRD.DOÇ.DR. Ebru Özgül ÇETİN SOSYOLOJİ  

EGE ÜNV. EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ebru Özgül GÜREL İSTATİSTİK  
ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Eda PURUTÇUOĞLU SOSYAL HİZMET  
ANKARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 

YRD.DOÇ.DR. Elif ÇEKİCİ İŞLETME  
MARMARA ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Elif ÖZMETİN ÇEVRE BİLİMLERİ  
BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

YRD.DOÇ.DR. Erdinç KARADENİZ 
TURİZM İŞLETMECİLĞİ 

ve YÖNETİMİ  

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

TURİZM MESLEK YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Erhan IŞIKLAR FELSEFE  

EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ FELSEFE 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİ  
SAKARYA ÜNV. SPOR 

MESLEK YÜK. OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Esin ÖZKAN 
TURİZM İŞLETMECİLĞİ 

ve YÖNETİMİ  

EGE ÜNV. TURİZM OTELCİLİK 

MESLEK YÜKSEK OKULU 

YRD.DOÇ.DR. 
Esma Görkem 

KAYAALP ERSOY 
İŞLETME  

BEYKENT ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ TÜRKÇE 

YRD.DOÇ.DR. Feriha YILDIRIM  ÇEVRE BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

YRD.DOÇ.DR. Fikret GÜLAÇTI PSİKOLOJİ  
ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Gögçe UYSAL EKONOMİ  
BAHÇEŞEHİR ÜNV. EKONOMİ 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR Görkem MERGEN  ADLİ BİLİMLER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ 

BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

YRD.DOÇ.DR. Güldeniz EKMEN OYUNCULUK  

MALTEPE ÜNV. GÜZEL 

SANATLAR FAKÜLTESİ 

OYUNCULUK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Gülsen KIRLA İSTATİSTİK  
ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Gülten HERGÜNER SPOR BİLİMLERİ  
SAKARYA ÜNV. SPOR 

MESLEK YÜK. OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Güran YAHYAOĞLU HUKUK  
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. YENİCE 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

BANKACILIK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Hadiye ÖZER 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK 

YÖNETİCİLİĞİ 

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Hakan SARIBAŞ MALİYE  
ZONGULDAK KARAELMAS 

İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ 



YRD.DOÇ.DR. Halil TANIL İSTATİSTİK  
EGE ÜNV. FEN FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. 
Halil İbrahim 

SAĞLAM 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  

SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM 

ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Hamdi GÜLEÇ 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Hanifi KURT GAZETECİLİK 
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Harun ÜRER SANAT TARİHİ  

EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ SANTA TARİHİ 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Havva ÖZKAN 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK 

YÖNETİCİLİĞİ 

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Hidaye Aydan SİLKÜ HALKLA İLİŞKİLER  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Hilmi SÜNGÜ EĞİTİM  

BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Hüseyin AĞIR EKONOMİ 
KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM 

ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. İbrahim BUDAK 
MATEMATİK 

ÖĞRETMNLİĞİ  

ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. İlyas KARABIYIK KAMU YÖNETİMİ  
ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. 

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. İlyas SÖZEN BANKACILIK  
BEYKENT ÜNV. İKTİSAT 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Kağan ÖĞÜT EKONOMİ  
BAHÇEŞEHİR ÜNV. EKONOMİ 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Lale GÜREMEN MİMARLIK  
NİĞDE ÜNV. MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Lale ORTA SPOR BİLİMLERİ  

OKAN ÜNİVERSİTESİ 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜKSEK OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Mahir GÜMÜŞ 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 

ve ENDÜSTRİYEL 

İLİŞKİLER  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

BİGA İ.İ.B.F. ÇALIŞMA 

EKO.END.İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Mahmut AKBOLAT  SAĞLIK HİZMETLERİ  
SAKARYA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

YRD.DOÇ.DR. Mehmet KAYA EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  
SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ SAKARYA 

YRD.DOÇ.DR. Mehmet METE İŞLETME  
DİCLE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 



YRD.DOÇ.DR. Mehmet ÖZBAŞ EĞİTİM 
ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. 
Mehmet Ali 

HAMATOĞLU 
EĞİTİM  

SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. 
Mehmet Barış 

HORZUM 
SPOR BİLİMLERİ  

SAKARYA ÜNV. SPOR 

MESLEK YÜK. OKULU 

YRD.DOÇ.DR. 
Mehmet Devrim 

TOPSES 
İSTATİSTİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Meltem GÜRÜNLÜ 
İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ  

MALTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Meltem YILMAZ  ÇEVRE BİLİMLERİ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

YRD.DOÇ.DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ İKTİSAT   
EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Mesut TEKSAN 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Metin UYAR BANKACILIK  
BEYKENT ÜNV. BANKACILIK 

FİNANS BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Murat ERCAN KAMU YÖNETİMİ  
BİLECİK ÜNV. İ.İ.B.F. KAMU 

YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Murat KUL SPOR BİLİMLERİ  

BARTIN ÜNV. SPOR 

BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK 

OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Murat ÜNAL 
GÖRSEL ve İLETİŞİM 

SANATLARI  

EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Mustafa AKSOY 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Mustafa BAYRAKÇI EĞİTİM  
SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Mustafa KAYA İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Mustafa KOÇ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  
SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Nergiz ÖZKURAL 
ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  

BEYKENT ÜNV. ULUSLAR 

ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Nesrin ADA 
İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ  

EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI  

MUĞLA ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 



YRD.DOÇ.DR Nilüfer DALKILIÇ 
SİGORTACILIK ve RİSK 

YÖNETİMİ  

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR Niyazi KURNAZ 
MUHASEBE ve 

FİNANMAN  

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Nurettin BİROL EĞİTİM  
ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Nurhayat ÇELEBİ EĞİTİM  
MARMARA ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Oğuz BAL İKTİSAT  

GEBZE MESLEK YÜKSEK 

OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ 

BORSA PARA A.B.D. 

YRD.DOÇ.DR. Oğuz ÇETİN 
ÖĞRETİM 

TEKNOLOJİLERİ  

NİĞDE ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. 
Ömer 

İSKENDEROĞLU 
BANKACILIK  

NİĞDE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ömer Faruk ÇETİN 
MATEMATİK 

ÖĞRETMENLİĞİ  

ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Ramazan AKSOY PAZARLAMA  
ZOGULDAK KARAELMAS 

İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ramazan GÜNGÖR İLAHİYAT  
ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Recep ÖZKAN EĞİTİM  
NİĞDE ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Ruhet GENÇ 
ULUSLAR ARASI 

İLİŞKİLER  

BEYKENT ÜNV. İ.İ.B.F. 

LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. 
Sabiha SEVİNÇ 

ALTAŞ 
SAĞLIK HİZMETLERİ  

SAKARYA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

YRD.DOÇ.DR. Safiye AKDENİZ 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

EGE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE EĞİTİM BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Selçuk BİLGİN MÜZİK  
GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜM 

YRD.DOÇ.DR. Selçuk KENDİRLİ 
MUHASEBE ve 

FİNANSMANI  

HİTİT ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

BÖLÜMÜ ÇORUM 

YRD.DOÇ.DR. Selçuk YALÇIN 
MUHASEBE ve 

FİNANSMANI 

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

MES.YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Selman CAN MODA TASARIMI  

ATATÜRK ÜNV. GÜZEL 

SANATLAR FAKÜLTESİ 

TEKSTİL BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Selver YILDIZ 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 

ve ENDÜSTRİYEL 

İLİŞKİLER  

ULUDAĞ ÜNV. İ.İ.B.F. 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE 

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 

BÖLÜMÜ 



YRD.DOÇ.DR. Sema Altun YALÇIN EĞİTİM  
ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Serap ALTUNTAŞ 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK 

YÖNETİCİLİĞİ  

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Serap SÖKMEN 
HEMŞİRELİK ve SAĞLIK 

YÖNETİCİLİĞİ  

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Serkan BENK HUKUK  
ZONGULDAK KARAELMAS 

İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Serkan EKİZ HUKUK  
DOKUZ EYLÜL ÜNV. HUKUK 

FAKÜLTESİ İZMİR 

YRD.DOÇ.DR. Sibel SÖNMEZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  

EGE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR Soner AKKOÇ BANKACILIK  

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Soner YAĞLI GAZETECİLİK  
EGE ÜNV. İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Suat UĞUR 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 

ve ENDÜSTRİYEL 

İLİŞKİLER  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

BİGA İ.İ.B.F. ÇALIŞMA 

EKO.END.İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Şehnaz ERTEM MÜZİK  GAZİ ÜNV. MÜZİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Şeref ULUOCAK İSTATİSTİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Şinasi SÖNMEZ EĞİTİM  
ZONGULDAK KARAELMAS 

ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. 
Şule YÜKSEL 

YİĞİTER 

MUHASEBE ve 

FİNANSMAN 

ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Tamer BUDAK MALİYE 
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. 

İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Tuğçe TUNA 

ÇAĞDAŞ DANS ve 

PERFORMANS 

SANATLARI 

MİMAR SİNAN ÜNV. DEVLET 

KONSERVATUARI 

YRD.DOÇ.DR. Tuncay AYAŞ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  
SAKARYA ÜNV. EĞİTİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR. Uğur BATI REKLAMCILIK  

YEDİTEPE ÜNV. İLEŞİTİM 

FAKÜLTESİ REKLAMCILIK 

TASARIMI BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Ülkü GÜNEY SOSYOLOJİ  

MALTEPE ÜNV. FEN 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR Ümit GÜNER BANKACILIK  

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 



YRD.DOÇ.DR. Ünal BİLİR İSTATİSTİK  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Volkan ÖNGEL EKONOMİ 
BEYKENT ÜNV. İKTİSAT 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Yasemin YAVUZER EĞİTİM  
NİĞDE ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YRD.DOÇ.DR Yavuz SOYKAN 
SİGORTACILIK ve RİSK 

YÖNETİMİ  

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR Yusuf GÜMÜŞ 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN 

DUMLUPINAR ÜNV. 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Yücel BAŞEĞİT GÜZEL SANATLAR  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ SERAMİK 

BÖLÜMÜ 

YRD.DOÇ.DR. Zafer AKBAŞ 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

ve YÖNETİMİ  

DÜZCE ÜNV. AKÇAKOCA 

TURİZM MESLEK YÜK.OKULU 

YRD.DOÇ.DR. Zekiye UYSAL SANAT TARİHİ  

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SANAT TARİLİ BÖLÜMÜ 

YRD. DOÇ.DR Zeliha KAYAALTI ADLİ BİLİMLER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ 

BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

DR. Aylin ZEKİOĞLU SPOR BİLİMLERİ  

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİM SPOR YÜKSEK 

OKULU 

DR. Burçak KAYA  SPOR BİLİMLERİ  

İSTANBUL ÜNV. BEDEN 

EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK 

OKULU 

DR. Işık BAYRAKTAR SPOR BİLİMLERİ  
GENÇLİK VE SPOR 

BAKANLIĞI 

DR. 
Mehmet Hayrullah 

AKYILDIZ 
ÇEVRE BİLİMLERİ  

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞ. MÜH.A. D. 

DR. Osman KABAKÇILI İLAHİYAT  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DR. 
Sultan Bilge 

KESKİNKILIÇ KARA 
EĞİTİM  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DR. Ali PULAT 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

UŞAK ÜNV. EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

DR Arif TUNÇEZ 
MUHASEBE ve 

FİNANSMAN  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

DR. Ela Ayşe KÖKSAL EĞİTİM  
NİĞDE ÜNV. EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 



DR. Gülten BULDUKER 
TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ANKARA ÜNV. FEN 

EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

DR. Mutlu TÜRKMEN SPOR BİLİMLERİ  

BARTIN ÜNV. SPOR 

BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK 

OKULU 

DR. Nuran AKYURT SAĞLIK HİZMETLERİ  
MARMARA ÜNV. SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

DR Yener ATASEVEN TARIM EKONOMİSİ  
ANKARA ÜNV. TARIM 

EKONOMİSİ 
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